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Ķekavas novada pašvaldības izdevums

Ķekavas novada dome 19. janvārī apstiprināja Ķekavas
novada pašvaldības budžetu
2017. gadam 39,6 miljonu eiro
apmērā, kas ir par diviem miljoniem eiro lielāks nekā pērn.
Tas galvenokārt saistīts ar to,
ka šogad palielinās iedzīvotāju
ienākuma nodokļa ieņēmumi un pedagogu atalgojumu
mērķdotācija.
2017. gadā pašvaldības budžetu veido pamatbudžets
39,1 miljona eiro apmērā un
speciālais budžets 506 000 eiro
apmērā, kas kopā veido
39,6 miljonu eiro lielu kopējo
budžetu. Pašvaldības budžeta ieņēmumi šogad plānoti
30,6 miljoni eiro, aizņēmumi –
6,2 miljoni eiro, bet līdzekļu
atlikums no iepriekšējā gada ir
2,8 miljoni eiro.
Vairāk nekā puse
budžeta – izglītībai
Vislielāko daļu – 53 % jeb
20,7 milj. eiro – budžeta naudas pašvaldība atvēlējusi izglītībai. No šīs summas pedagogu
un skolas tehnisko darbinieku darba samaksai pašvaldība
piešķir gandrīz 8 milj. eiro, bet
valsts – tikai 3 milj. eiro. Savukārt 1,4 milj. eiro tiek novirzīts
aukļu un privāto bērnudārzu pakalpojumu apmaksai, lai
nodrošinātu novada bērniem
pirmsskolas izglītību. Skolēnu
brīvpusdienu apmaksai plānots
izlietot 350 000 eiro, no kuriem
valsts finansējums ir 250 000
eiro, bet pašvaldības – 100 000
eiro.
Liela daļa budžeta naudas tiek
samaksāta citām pašvaldībām
par izglītības pakalpojumiem
tiem bērniem, kuri deklarēti Ķekavā, bet mācās citu pašvaldību
teritorijā. 2017. gadā tie tiek plānoti 640 000 eiro apmērā, taču
atpakaļ no citām pašvaldībām
plānots saņemt 510 000 eiro.
Turpinājums 3. lpp.
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Izstādē „Balttour” arī Ķekavas novads

Pašvaldību pārstāvji
Daugavas lejteces
stenda atklāšanā.

FOTO: VELGA KŪKUMA

Pieņem
pašvaldības
budžetu
2017. gadam

Baloži, Ķekava, Daugmale

Ķekavas, Baldones, Salaspils, Stopiņu, Ikšķiles un Ogres novads, apvienojoties kopīgā stendā, popularizēja Daugavas lejteces tūrisma reģiona piedāvājumu izstādē gadatirgū „Balttour 2017”. Tā centrālais objekts bija īsts deviņus metrus garš un divarpus metru plats vikingu
kuģis „Üxküll”, kas no ozolkoka izgatavots vēstures kluba „Baltic Snike” darbnīcā Vecumniekos.
Šā gada tūrisma sezonas jaunums ir Kāzu buklets, kurā iekļautas skaistākās vietas ceremonijām un svinībām, kāzu foto uzņemšanai un pieturvietas Daugavas lejtecē. Kalendārs un pasākumu plāns neļaus laist garām
nevienu velobraucienu, Meistaru dienas, koncertus, festivālu „Baldones
Waterfest” un citus kultūras un aktīvās atpūtas pasākumus Daugavas lejteces tūrisma reģionā.
„Balttour 2017” Ķekavas novadu reprezentēja arī vietējie pašdarbnieku kolektīvi. Priekšnesumus sniedza līnijdeju kolektīvs „Latte”, Ba-

ložu senioru deju grupa „Ābeļzieds” un Daugmales folkloras kopa.
Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrs par tūrisma iespējām
mūsu novadā stāstīja arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
organizētajā stendā starptautiskajā tūrisma un aktīvās atpūtas izstādē
„Adventur 2017”, kas no 20. līdz 22. janvārim notika Viļņā. Savukārt
no 10. līdz 12. februārim izstādē „Tourest 2017” Tallinā Ķekavas novads bija iekļauts Latvijas tūrisma stendā.
Ieva Liepiņa

Notiks informatīvās sapulces par teritorijas plānojuma izstrādi
Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus februārī un martā uz informatīvajām sapulcēm par teritorijas plānojuma izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanās iespējām.
Baložu pilsētas kultūras namā
(Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov., LV-2112)

21. februārī plkst. 18.30
7. martā plkst. 18.30

Daugmales multifunkcionālajā centrā
(„Skola”, Daugmale, Daugmales pag., Ķekavas nov., LV- 2124)

22. februārī plkst. 18.30
2. martā plkst. 18.30

Ķekavas kultūras namā
(Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pag. Ķekavas nov., LV-2123)

23. februārī plkst. 18.30
9. martā plkst. 18.30

Izstāžu kompleksā „Rāmava”
(Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1004)

28. februārī plkst. 18.30

Katlakalna Tautas namā
(Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111)

1. martā plkst. 18.30

Iedzīvotāju ērtībām uz sapulci Ķekavas kultūras namā 9. martā tiks organizēts transports šādā maršrutā:
plkst. 17.45 Mellupi; plkst. 17.50 pie ozola; plkst. 18.00 pie Plakanciema veikala; plkst. 18.10 pie mājām „Priedes”; Ķekavas satiksmes autobusa galapunkts. Transports būs nodrošināts arī atpakaļceļā pa to pašu maršrutu.

Turpinājums 2. lpp.

2 Aktuāli

Dome lēma
Ķekavas novada domes sēdē
19. janvārī tika izskatīti 42 jautājumi un tika pieņemti šādi lēmumi:
• izveidota Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko pakalpojumu
maksas aprēķināšanas komisija, apstiprināts tās nolikums un sastāvs;
• apstiprināti grozījumi Sporta
aģentūras, Ķekavas bāriņtiesas, Sociālā dienesta, Sociālās aprūpes centra, Ķekavas ambulances, Ķekavas
novada izglītības iestāžu, Jaunatnes
iniciatīvu centra, Baložu pilsētas
kultūras centra, Ķekavas pagasta
kultūras centra un Daugmales kultūras centra darbinieku atlīdzības
nolikumos;
• izskatīts jautājums par Ķekavas
novada pašvaldības būvvaldes
22.11.2016 atzinuma Nr. Būv/418/16/260 „Par būves pārbaudi”
apstrīdēšanu;
• mainīts lietošanas mērķis šādiem
nekustamajiem īpašumiem: Melleņu 3 un Melleņu 21 (Mellupos,
Ķekavas pagastā), Annas ielā 11
un Annas ielā 17, (Ķekavā, Ķekavas pagastā), Irbenāju 5 (Krogsilā,
Ķekavas pagastā) un Ūsiņa ielā 28
(Baložos);
• nolemts uzsākt detālplānojuma
izstrādi nekustamajiem īpašumiem
„Vecsvilpji” un „Sakšas” Ķekavas
pagastā;
• nolemts nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
detālplānojumu „Uguntiņas”;
• apstiprināts zemes ierīcības projekts nekustamajiem īpašumiem
„Laicenieki”
un
„Mežmalas”
Daugmalē, Daugmales pagastā;
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• nolemts izveidot jaunu atkritumu
šķirošanas laukumu „Gurnicās” Ķekavas pagastā;
• apstiprināta atkritumu apsaimniekošanas maksa Baložu pilsētas un
Ķekavas pagasta administratīvajās
teritorijās;
• nolemts izsniegt speciālo atļauju
(licenci) komercdarbībai zvejniecībā SIA „Priedmalas T” un iznomāt rūpnieciskās zvejas tiesības no
2017. gada Daugavā;
• nolemts trijām personām iznomāt
rūpnieciskās zvejas tiesības pašpatēriņa zvejai Rīgas HES ūdenskrātuvē,
Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
• nolemts piešķirt nomā zemi V. F.
uz daļu no pašvaldības nekustamā
īpašuma Gaismas iela 20, Ķekavā;
• izskatīti grozījumi 2012. gada
22. februāra nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr. 21-18/12/1 par līguma termiņa pagarinājumu;
• nolemts piešķirt zemi nomā individuālajam komersantam „Barhat”
uz daļu no pašvaldības nekustamā
īpašuma „Zentenes” Ķekavā, kā arī
individuālajam komersantam „Elita
LK” uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma „Zentenes” Ķekavā;
• nolemts nodot ēkas daļu bezatlīdzības lietošanā Iekšlietu ministrijas
Informācijas centram;
• izskatīts jautājums par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu ar
G. P.; par personu izlikšanu no dzīvokļa Smilšu ielā 1–5, Baložos;
• nolemts izīrēt divas dzīvojamās
telpas – dzīvokļus Nr. 56 (Gaismas ielā 19, k. 3, Ķekavā) un Nr. 57
(Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā);
• divām personām pagarināts dzīvojamās telpas–dzīvokļa īres līgums
un pagarināts viens īres līgums;

Mainās atkritumu
apsaimniekošanas maksa

Ņemot vērā to, ka no šā gada 1. janvāra paaugstinājies dabas resursu nodoklis, pieaug arī izmaksas par sadzīves atkritumu pieņemšanu poligonā „Getliņi”.
Sakarā ar to no 1. februāra mainījusies arī sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Baložu pilsētā un Ķekavas pagastā”, un tā ir:
• Baložu pilsētas administratīvajā teritorijā – 7 eiro/m³ (cena bez PVN),
• Ķekavas pagasta administratīvajā teritorijā – 7,80 eiro/m³ (cena bez
PVN).
Savukārt no 1. marta mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
maksa Daugmales pagastā, un turpmāk tā būs 8,27 eiro/m³ (cena bez
PVN).
Komersants, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, Ķekavas pagastā ir SIA „Pilsētvides serviss”,
Baložu pilsētā – SIA „Ragn-Sells”, bet Daugmales pagastā – SIA „Marss”.
Vineta Geka
Ķekavas novada pašvaldības izdevums
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• apstiprināti precizējumi saistošajos noteikumos Nr. 22/2016 „Sociālā palīdzība Ķekavas novadā”;
• apstiprināta jaunā redakcijā kārtība, kādā aprēķina viena izglītojamā
vidējās izmaksas;
• apstiprināti grozījumi saistošajos
noteikumos Nr. 19/2012 „Par pašvaldības kompensācijas vai atbalsta
piešķiršanas un izmaksas kārtību
pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem”;
• apstiprināti Ķekavas novada
pašvaldības saistošie noteikumi
„Par Ķekavas novada pašvaldības
2017. gada budžetu”.
Savukārt 9. februāra Ķekavas novada domes sēdē tika izskatīti 34
jautājumi par šādiem jautājumiem:
• par nekustamo īpašumu Skolas
iela 10A, Skolas iela 16A un Skolas
iela 18C Baložos atsavināšanu;
• par grozījumiem Tūrisma koordinācijas centra darbinieku atlīdzības
nolikumā;
• par Ķekavas novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka J. Krūmiņa
atvaļinājumu;
• par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piešķiršanu SIA „Dālderi”, SIA „Konstanta Tvis” un SIA
„JOK”;
• par projekta iesnieguma iesniegšanu un sadarbības līguma slēgšanu
par projekta realizāciju ES darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa (SAM) ietvaros;
• par Ķekavas būvvaldes 21.12.2016
lēmuma „Par atteikumu veikt atzīmi paskaidrojuma rakstā par būvniecības ieceres akceptu objektam
„Mežvīteņi”” apstrīdēšanu;
• par pašvaldības kapitālsabied-

rību SIA „Ķekavas nami” un SIA
„Līves 2” reorganizācijas uzsākšanu;
• par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Kumelītes” Pulkarnē, Ķekavas pagastā;
• par grozījumiem Ķekavas novada
domes 10.11.2016. lēmumā „Par
ielas nosaukuma piešķiršanu, lietošanas mērķa noteikšanu un administratīvā līguma noslēgšanu detālplānojuma „Lazdiņas” Daugmalē,
Daugmales pagastā, īstenošanai;
• par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Valaiņi” un „Kalna-Ķikuti”
Daugmalē, Daugmales pag.;
• par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam
Kārklu iela 7 Odukalnā, Ķekavas
pagastā;
• par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu nekustamajam īpašumam Celtnieku iela 13 Ķekavā, Ķekavas pagastā;
• par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu VAS „Latvijas valsts
ceļi” piederošajiem zemesgabaliem;
• par detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai – „Vecsvilpji un Sakšas”
• par atkritumu apsaimniekošanas
maksu Daugmales pagasta administratīvajā teritorijā;
• par zemes piešķiršanu nomā M. D.
uz daļu no pašvaldības nekustamā
īpašuma „Štrausi” Ķekavā, Ķekavas
pagastā;
• par nekustamā īpašuma „Murdiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, daļas
nomas tiesību izsoli;
• par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības
valsts īpašumā projekta „Autoceļš

A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža
(Grenctāle) posma 7,9.–25. km un
Ķekavas apvedceļš” realizācijai;
• par atteikumu no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamo īpašumu
Gaismas iela 17B Ķekavā, Ķekavas
pagastā;
• par sadarbības līguma parakstīšanu par gājēju celiņa izbūvi un uzturēšanu;
• grozījumi 2012. gada 22. februāra
nedzīvojamo telpu nomas līgumā
Nr. 21–18/12/1 par liguma termiņa
pagarinājumu.
• par dzīvojamās telpas īres līguma
pagarināšanu ar A. S.;
• par Ņ. Z. īrētās dzīvojamās platības maiņu;
• par dzīvojamās platības izīrēšanu
S. S.;
• par dzīvojamās platības piešķiršanu O. M.;
• par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 9/2010 „Par pašvaldības
aģentūras „Ķekavas sociālās aprūpes centrs” publiskajiem pakalpojumiem””;
• par Ķekavas novada pašvaldības
izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu tāmes apstiprināšanu 2017. gadam;
• par Ķekavas novada pirmsskolas
izglītības iestāžu un grupu darbu
2017. gada vasaras mēnešos;
• par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Ozols”;
• par līdzfinansējuma piešķiršanu
biedrībai „Dolce forte fortissimo”;
• par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Ūdenssporta klubs
„Kambīze””;
• par sadarbības līgumu slēgšanu ar
Olaines novada pašvaldību un tās
izveidotās pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļiem.

Notiks informatīvās sapulces par teritorijas plānojuma izstrādi
Turpinājums no 1. lpp.
Iedzīvotāji, piedaloties Ķekavas
novada teritorijas plānojuma izstrādē, var izteikt priekšlikumus
plānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu sagatavošanai.
Rakstiskus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei
lūdzam sniegt līdz 2017. gada
31. martam (ieskaitot), sūtot tos
uz e-pasta adresi planojums@
kekava.lv.
Tāpat
rakstiskus
priekšlikumus iespējams iesniegt
(vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas
novada pašvaldībā, Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvaldē vai
Ķekavas novada Daugmales pagasta pārvaldē.
Teritorijas plānojuma izstrādei
var iesniegt priekšlikumus, kas attiecas uz konkrētu nekustamo īpašumu, vai vispārīgus priekšlikumus, kas attiecas uz novada teritorijas attīstību kopumā, piemēram,
transporta infrastruktūras plānošanu, satiksmes organizēšanu

(prettrokšņa pasākumi, jaunas
gājēju pārejas un tamlīdzīgi), publisko atpūtas vietu labiekārtojumu
un pieejamību, par nepieciešamību pēc plašākas pakalpojumu pieejamības kādā no apdzīvotajām
vietām un tamlīdzīgi.
No nekustamo īpašumu īpašniekiem tiek sagaidīti priekšlikumi, piemēram, par funkcionālā zonējuma maiņu konkrētos
nekustamajos īpašumos, tādēļ,
iesniedzot priekšlikumu* par sev
piederošo nekustamo īpašumu,
vēlams norādīt:
 nekustamā īpašuma nosaukumu/adresi;
 nekustamā īpašuma kadastra
apzīmējumu;
 priekšlikumu teritorijas plānojuma grafiskās daļas izmaiņām un/vai
 priekšlikumu teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumu izmaiņām.
Iesniedzot vispārīgus priekšlikumus*, vēlams norādīt novada
teritorijas daļu, uz kuru priekšli-

kums attiecas (viss novads, konkrēta apdzīvotā vieta).
* Saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi
tiks izmantoti apkopotā veidā teritorijas plānojuma grafiskās daļas un
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumu sagatavošanai.

Kontaktinformācija

Ķekavas novada pašvaldība
(adrese: Gaismas iela 19, k.9,
Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas
nov., LV-2123).
Ķekavas novada Baložu pilsētas pārvalde (adrese: Uzvaras
prospekts 1A, Baloži, Ķekavas
nov., LV-2128).
Ķekavas novada Daugmales
pagasta pārvalde (adrese:
„Salnas”, Daugmale, Daugmales
pag., Ķekavas nov., LV-2124).
E-pasts: planojums@kekava.lv
(priekšlikumu iesniegšanai);
novads@kekava.lv.
Kontaktpersonas:
Juris Križanovskis (tālr. 67936031,
mob. tālr. 27841097),
Līga Sēja (tālr. 67936019).

Aktuāli 3

Ķekavas Novads 2017. gada 14. februāris

Pieņem pašvaldības budžetu 2017. gadam
Turpinājums no 1. lpp.
2017. gadā izglītības iestāžu
izdevumus palielinās ieplānotie
šādu jaunu ar izglītības funkciju
saistītu ēku būvniecības darbi:
Ķekavas sākumskolai – 4,5 milj.
eiro apmērā (no tiem 2,8 milj.
eiro kredīts), Pļavniekkalna sākumskolai – 1,9 milj. eiro (no
tiem tikpat liels kredīts), Jauno
ideju centram – 500 000 eiro (no
tiem 400 000 eiro kredīts) un
bērnudārza „Avotiņš” piebūvei –
748 000 eiro.
Gandrīz 4 milj. eiro – pašvaldību
ﬁnanšu izlīdzināšanas fondā
Šogad par 124 000 eiro palielinājušās pašvaldības iemaksas finanšu izlīdzināšanas fondā – Ķekavas
novads citām pašvaldībām maksās
3,9 milj. eiro jeb 10 % no pamatbudžeta. Ja šie līdzekļi papildinātu pašvaldības budžetu, par šo
summu samazinātos pašvaldības
kredītsaistības vai arī nevajadzētu
ņemt jaunu kredītu un maksāt procentus Valsts kasei par pašvaldībai
nepieciešamu objektu, piemēram,
Pļavniekkalna sākumskolas un
Jaunu ideju centra, būvniecību.
Savukārt aiz šīs izdevumu pozīcijas seko vispārējo valdības
dienestu darbības nodrošināšana, kurai plānots izlietot 3 milj.
eiro jeb nepilnus 8 % no pašvaldības pamatbudžeta.
Trešā lielākā izdevumu
pozīcija – trīs milj. eiro –
ceļu un ielu sakārtošanai
2017. gadā ievērojami lieli līdzekļi
tiek piešķirti pašvaldības ceļu un
ielu uzturēšanai un investīcijām.
Ceļu uzturēšanai no pašvaldības pamatbudžeta tiek ieplānoti 695 000 eiro, ceļu investīciju
projektiem – 2 milj. eiro, kas

Ķekavas novada pašvaldības budžets 2017. gadam
kopā ir gandrīz 7 % jeb 2,7 milj.
eiro no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Rāmavas ielas,
Skolas ielas un Kompleksu ceļa
Daugmalē rekonstrukcijas darbiem plānots ņemt aizņēmumus
par kopējo summu 1,1 milj. eiro.
Savukārt pašvaldības speciālajā
budžetā no Autoceļu fonda tiek plānots saņemt 282 000 eiro, kas tiks
novirzīti tikai ceļu un ielu ikdienas
uzturēšanas izdevumu segšanai.
Naudas trūkums no valsts puses
arvien vairāk pasliktina pašvaldības ielu un ceļu stāvokli, tāpēc no
pašvaldības pamatbudžeta papildus tiek piešķirti 2,7 milj. eiro, lai
šo situāciju uzlabotu. Līdz ar to
2017. gadā ceļu un ielu sakārtošanai
Ķekavas novadā atvēlēti kopumā
3 milj. eiro.

Sociālajai sfērai, kultūrai un
sportam – četri miljoni eiro
2,2 milj. eiro jeb 6 % no pamatbudžeta piešķirts sociālajai jomai
un veselībai. Sociālajai nodrošināšanai 2017. gadā plānots izlietot
1,8 milj. eiro, bet veselības jomai –
vairāk nekā 376 000 eiro. Lai trūcīgiem un maznodrošinātiem
iedzīvotājiem varētu izmaksāt dažādus sociālos pabalstus un kompensācijas, pašvaldība šogad atvēlējusi 292 000 eiro. Sociālā dienesta, sociālās aprūpes centra un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai
plānots izlietot 1,8 milj. eiro.
Arī atpūtas, kultūras un sporta
pasākumu nodrošināšanai šogad
ieplānoti 2,2 milj. eiro, kas ir par
gandrīz 28 000 eiro vairāk nekā
pērn. Kultūras iestādēm šogad
atvēlēti 1,4 milj. eiro, bet Sporta
aģentūrai – 626 000 eiro.
Videi un teritorijas sakopšanai –
divi milj. eiro
Vides aizsardzībai, pašvaldības

teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai, kā arī ielu apgaismojumam kopā plānots izlietot 2 milj.
eiro jeb 5 % no pamatbudžeta,
proti, teritoriju sakopšanai –
867 000 eiro, pašvaldības īpašumu apsaimniekošanai – 823 000
eiro, ielu apgaismojuma nodrošināšanas un uzlabošanas izdevumu segšanai – 318 000 eiro.
Savukārt pašvaldības speciālajā
budžetā tiek ieskaitīts arī finansējums no Dabas resursu nodokļa,
proti, 2017. gadā tas tiek plānots
180 000 eiro apmērā, kas tiks novirzīts pašvaldības teritoriju un
vides sakopšanas darbiem.
Kredītu nomaksa – viena milj.
eiro apmērā
2017. gadā 3 % līdzekļu jeb
1,1 milj. eiro no pašvaldības pamatbudžeta atvēlēts kredītsaistību nomaksai. Ķekavas novada
pašvaldība maksā kredītus, piemēram, par Daugmales bērnudārza un Ķekavas sākumskolas

būvniecību, par Rāmavas ielas
(Rāmavā) un Rīgas ielas (Baložos) rekonstrukciju, par gājēju
ietves 3. kārtas izbūvi Pļavniekkalna ielā (Katlakalnā), kā arī par
Skolas ielas pārbūvi Baložos.
Jāpiebilst, ka šogad plānots
ņemt aizņēmumus par kopējo summu 6,2 milj. eiro apmērā
Ķekavas sākumskolas un Jauno
ideju centra būvniecībai Ķekavā, Pļavniekkalna sākumskolas
rekonstrukcijai, Kompleksa ceļa
Daugmalē un Rāmavas ielas rekonstrukcijai (no Rāmavas muižas līdz autoceļam V2), kā arī
stāvlaukuma izbūvei Kazeņu ielā
(Katlakalnā, pie bērnudārza „Bitīte”) un Skolas ielas pārbūvei
Baložos.
Savukārt 2 % jeb viens miljons
eiro no pašvaldības pamatbudžeta tiek atvēlēts sabiedriskās
kārtības nodrošināšanai. Summā
iekļauts arī Inčukalna un Ikšķiles
novada finansējums.
Vineta Geka
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Svarīgākie darbi Ķekavas novadā 2017. gadā
• Ķekavas sākumskolas 3. kārtas (baseins + sporta zāle)
būvniecība.
• Pļavniekkalna skolas rekonstrukcija Katlakalnā.
• Jaunu ideju centra būvniecība Ķekavā.
• Ķekavas parka 1. kārtas būvniecība.

DAUGMALES PAGASTĀ
Paveiktie darbi 2016. gadā
• Izveidota lietusūdens kanalizācijas sistēma pie daudzdzīvokļu
mājām centra masīvā Daugmalē.
• Labiekārtota atpūtas vieta
„Ķīķerītis” pie Daugavas (laivu
piestātnes, laipas, stāvlaukums,
WC).
• Izbūvēta laivu piestātne un labiekārtota teritorija Nāves salā.
• Atjaunotas un paplašinātas
Daugmales pamatskolas muzeja
telpas.
• Nobruģēti laukumi pie
Daugmales pamatskolas un multifunkcionālā centra.
• Izveidota namu apsaimniekošanas sistēma Daugmales centra
daudzdzīvokļu mājām.
• Izvietotas ceļa zīmes Dzintaros.
• Veikta aizņēmuma daļas segšana par Daugmales bērnudārza
būvniecību.
• Organizēts starptautisks pasākums „Latviešu strēlnieki Nāves
salā – 100”.
• Darbs pie Daugmales pagasta
ģerboņa izveides.
Plānotie darbi 2017. gadā
• Rekonstruēt Kompleksa ceļu.
• Uzsākt projektēšanu darbus
Tautas nama rekonstrukcijai.
• Turpināt lietusūdens kanalizācijas projektu.
• Daugmales pilskalna jautājums.
• Daugmales pamatskolā – kosmētiski remontdarbi klašu telpās,
skolas galvenās ieejas kāpņu remonts, skolas šķūņa remonts.
• Labiekārtot pirmsskolas grupas
pagalmu (apgaismojums).
• Labiekārtot multicentra telpas
(dušas un garderobes).
• Uzstādīt siltumskaitītājus multicentra katlumājā.

• Ielu un ceļu remontdarbi, lielākie, piemēram:
- Rāmavas ielas pārbūve (no Rāmavas muižas līdz autoceļam V2);
- Skolas ielas (no Rīgas ielas līdz Dārzu ielai) Baložos pārbūve;
- Kompleksa ceļa pārbūve Daugmalē;
- stāvlaukuma izveide pie bērnudārza „Bitīte” Katlakalnā.

BALOŽU PILSĒTĀ
Paveiktie darbi 2016. gadā
• Uzsākta piebūves būvniecība pie
bērnudārza „Avotiņš” (papildus
vietas līdz 100 bērniem, telpas četrām bērnu grupiņām).
• Uzsākta Skolas ielas pārbūve (izbūvēta lietusūdens kanalizācija,
pārceltas inžernierkomunikācijas).
• Rīgas ielas rekonstrukcija (izbūvēta ietve un apgaismojums), darbi
pie nodošanas ekspluatācijā.
• Atjaunots Miglas, Labrenču, Lakstīgalu un Gāzes ielas segums.
• Izbūvētas gājēju ietves parkā starp
Medema un Rīgas ielu.
• Izbūvēts apgaismojums Meža ielā.
• Sagatavots projekta koncepts par
Baložu vidusskolas piebūves būvniecību un sporta laukuma pārbūvi
(apstiprināts IZM).
• Tiek izstrādāts lifta projekts telpām Zaļā ielā 5, Titurgā (doktorātam un plānotajam Jaunatnes iniciatīvu centram).
• Apstiprināts projekts par vecā bānīša
Baložos atjaunošanu (iesniegts Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības
programmā finansējuma piesaistei).
• Veikti remontdarbi Baložu pilsētas
kultūras namā, Baložu vidusskolā
un bērnudārzā „Avotiņš”.
Plānotie darbi 2017. gadā
• Turpināt Skolas ielas pārbūvi un
nodot to ekspluatācijā.
• Nodot ekspluatācijā jauno piebūvi pie bērnudārza „Avotiņš” un
teritorijas labiekārtošanas darbi pie
bērnudārza.
• Izstrādāt Baložu vidusskolas piebūves un sporta laukuma pārbūves
projektu.
• Izbūvēt apgaismojumu Saulgriežu
ielā.
• Izbūvēt ūdens un kanalizācijas sistēmu Titurgas ielā (pagarināt esošo

tīklu ezera virzienā).
• Izbūvēt liftu telpām Zaļā ielā 5,
Titurgā.
• Nojaukt „baraku” Skolas ielā 9.
• Izstrādāt meliorācijas sistēmas
projektu teritorijām „Buras” un
„Ainavas”.
• Turpināt izbūvēt gājēju celiņus
Medema parkā.
• Turpināt Titurgas ezera parka projekta attīstīšanu.
• Turpināt Barona parka projektēšanu.
ĶEKAVĀ
Paveiktie darbi 2016. gadā
• Tika uzsākta Ķekavas sākumskolas 3. kārtas reāla būvniecība.
• Rekonstruētas telpas Ķekavas
Mākslas skolas vajadzībām (papildu jauna izstāžu zāle un mācību
telpas).
• Izbūvēta gājēju ietve un apgaismojums gar Pliederu ielu (t.sk. apgaismota gājēju pāreja pār autoceļu
A7 un ietve līdz autobusu pieturai
„Muižnieki”, rekonstruēts Pliederu
ielas krustojums ar Gaismas ielu).
• Pie Ķekavas vidusskolas izveidots
viens no modernākajiem skeitparkiem Latvijā.
• Uzsākta Ķekavas parka 1. kārtas
īstenošana: izbūvēti gājēju celiņi,
koka laipas, apgaismojums, uzstādīti soliņi, ES finansējuma piesaiste.
• Uzsākta lietusūdens kanalizācijas sistēmas izveide Odukalnā (no
Vidus ielas līdz Lejas ielai, ietverot
daļu Avotu ielas un Kārklu ielas).
• Tiek izstrādāts projekts ūdenssaimniecībai Loreķu laukā.
• Atjaunots Putnu fabrikas ceļa segums posmā no Ķekavas sporta
kluba līdz Ziemeļu ielai, kā arī daļa
Nākotnes ielas – posmā no Dienvidu ielas līdz iepriekš uzklātajam
asfaltam, un iela uz bērnudārzu „Ie-

• Baložu vidusskolas piebūves būvniecība un sporta
laukuma pārbūve – projektēšanas darbi.
• Ķekavas novada teritorijas plāna izstrāde.
• Ēkas „Pie Mārtiņa” Ķekavā rekonstrukcija pašvaldības
administrācijas un iedzīvotāju vajadzībām.

viņa” gar daudzdzīvokļu māju Gaismas ielā 19, k. 6.
• Izbūvēts apgaismojums Ābeļu ielā.
• Izbūvēta daļa no žoga pie bērnudārza „Ieviņa”.
• Atjaunota Ķekavas kultūras nama
Mazā zāle.
• Noteikts pakalpojuma sniedzējs
ūdens un kanalizācijas pakalpojumiem Lapenieku ciematā.
Plānotie darbi 2017. gadā
• Pabeigt Ķekavas sākumskolas 3.
kārtas būvniecību un nodot ēku
ekspluatācijā 2017. gada vasarā.
• Jaunu ideju centra būvniecība.
• Ķekavas parka 1. kārtas pabeigšana.
• Rekonstruēt Dienvidu un Nākotnes ielu, izbūvēt gājēju celiņu.
• Atjaunot Stirnu, Mālu (daļai),
Ābeļu un Kastaņu ielas segumu.
• Turpināt žoga izveidi pie bērnudārza „Ieviņa”.
• Rekonstruēt katlumājas pie Ķekavas vidusskolas un Skolas ielā 2.
• Nostiprināt Ķekavas upes krastu
pie 10. daudzdzīvokļu mājas.
• Veikt gājēju drošības uzlabošanas
pasākumus gar A7 pie „Kalnakroga” (projektēšanas darbi un izbūve).
KATLAKALNĀ, RĀMAVĀ
Paveiktie darbi 2016. gadā
• Darbs pie Pļavniekkalna sākumskolas rekonstrukcijas projekta.
• Izbūvēta Rāmavas ielas 2. kārta
(no Pļavniekkalna ielas līdz Merķeļa ielai), t.sk. izbūvēta gājēju ietve,
jauns apgaismojums un lietusūdens
drenāža.
• Izbūvēta centralizēta kanalizācija
pie Katlakalna Tautas nama, pēc
darbu pabeigšanas uzlabots ceļa segums.
• Atjaunots segums, ceļa virskārta
daļai Asteru ielas un daļai Naudī-

tes ielas posmā no Asteru ielas līdz
Pļavniekkalna ielai Katlakalnā.
• Izbūvēts apgaismojums Kaļķu
ceplī.
Plānotie darbi 2017. gadā
• Rekonstruēt Pļavniekkalna sākumskolu.
• Izveidot stāvlaukumu pie bērnudārza „Bitīte” un noasfaltēt Kazeņu
ielu.
• Veikt Rāmavas ielas 1. kārtas pārbūvi (no Depkina muižas līdz Merķeļa ielai, izbūvējot arī gājēju ietvi,
apgaismojumu un lietusūdens drenāžu).
• Veikt aizņēmumu maksājumus
par izbūvēto Pļavniekkalna ietvi,
Rāmavas ielas 2. kārtas rekonstrukciju un ūdenssaimniecības projekta
īstenošanu.
• Ilgtermiņa saistības par bērnudārza „Bitīte” būvniecību.
VALDLAUČOS, ZIEDONĪ,
KRUSTKALNOS
Paveiktie darbi 2016. gadā
• Atjaunots Meistaru ielas segums
Valdlaučos.
• Izbūvēts apgaismojums pašvaldības ielās bijušajā d/k “Ziedonis”.
• Uzmērītas ielas bijušajā d/k “Ziedonis”.
Plānotie darbi 2017. gadā
• Turpināt Meistaru ielas atjaunošanu.
• Turpināt izveidot stāvvietas un izbūvēt lietusūdens kanalizācijas sistēmu Jaunatnes ielā (no 8. mājas virzienā uz Atpūtas ielu).
• Veikt bērnudārza “Zvaigznīte”
pamatu hidroizolāciju un pagraba
remontu, kā arī tiks projektēta komunikāciju tīklu pārbūve.
• Labiekārtot atpūtas vietu pie Daugavas Ziedonī.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publisko apspriešanu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un „Sakšas” Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2017. gada 19. janvāra lēmumu Nr. 2. § 5. (prot. Nr. 1.) „Par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un ,,Sakšas” Ķekavas
pagastā, Ķekavas novadā” uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajos īpašumos „Vecsvilpji”,
kadastra numurs 8070 011 0054, un „Sakšas”, kadastra numurs 8070 011 0050. Savukārt
detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada
domes 2017. gada 9. februāra lēmumu Nr. 2. § 8. (prot. Nr. 2.) „Par detālplānojuma „Vecsvilpji un
Sakšas” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir noliktavas‒loģistikas centra apbūve saskaņā ar Ķekavas
novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu ‒ jauktas
ražošanas un darījumu teritorijas (JRD), kā arī satiksmes infrastruktūras teritorijas (TL) un
turpmākās izpētes teritorija (I), veidojot vienotu un caurbraucamu ielu tīklu un vienotus
inženiertehnisko komunikāciju tīklus gan detālplānojuma teritorijā, gan ar tai piegulošajām
teritorijām (t.sk. arī ar pašvaldības/valsts ceļiem).
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas
brīža informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads”, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā (TAPIS) un Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv: no
2017. gada 14. februāra līdz 2017. gada 7. martam.
Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē

www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 2. martā plkst. 18.00 Ķekavas novada
pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017. gada 23. martā plkst. 17.00 Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9,
Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 35. kabinetā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem iespējams iepazīties un rakstiskus priekšlikumus
iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā ‒ Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123. Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas
novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās
plkst. 9.00‒13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00‒19.00.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs ‒ Ķekavas novada Telpiskās plānošanas daļas teritorijas
plānotājs Andris Lācis.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas
beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā.
Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām ‒ vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām
personām ‒ nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
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Pašvaldība: Tas, kam pārdot zemi parka izveidei, bija Ķekavas
baznīcas draudzes pārziņā
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi
par Doles-Ķekavas baznīcas
draudzes zemes iegādes procesu,
Ķekavas novada pašvaldība
uzsver, ka pašvaldība zemi pie
Ķekavas upītes iegādājās savā
īpašumā, lai paplašinātu Ķekavas parka teritoriju un iedzīvotājiem būtu brīva piekļuve Daugavai pašā Ķekavas centrā.
Šo zemi Ķekavas novada pašvaldība vēlējās iegādāties no Doles-Ķekavas evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzes (kurai zeme piederēja), taču draudze nepiekrita zemi
pārdot pašvaldībai, bet gan to pa
daļām pārdeva kādai SIA „Marpgroup”, kas vēlāk jau nāca uz pašvaldību ar piedāvājumu jauniegūto zemesgabalu pie Ķekavas upītes
iemainīt pret citu zemes gabalu.
Šeit būtu jāpiebilst, ka, draudzei pārdodot šai firmai zemi pa

daļām, pašvaldībai vairs nebija
iespēju izmantot pirmpirkuma
tiesības uz šo zemesgabalu.
Ja atskatāmies hronoloģiski uz
zemes iegādes procesu, tad līdz
ar pašvaldības ideju veidot visiem
iedzīvotājiem pieejamu, labiekārtotu Ķekavas parku gar Ķekaviņas upi, pašvaldība 2014. gadā
3. aprīlī, nosūtot vēstuli, uzsāka
sarunas ar Doles-Ķekavas evaņģēliski luterisko draudzi par to,
ka pašvaldība vēlētos iegūt savā
īpašumā draudzes zemi, lai varētu paplašināt Ķekavas parku līdz
pat Daugavai.
Lai pārrunātu klātienē iespējamo sadarbību, uz tikšanos pie toreizējā domes priekšsēdētāja Valta Varika ieradās arī jaunievēlētās
Doles-Ķekavas draudzes valdes
pārstāvji: draudzes priekšnieks
Raitis Heniņš, draudzes mantzine Alma Plostiņa un draudzes

valdes loceklis Roberts Jurķis,
kurš Ķekavas novada domē pilda
arī deputāta pienākumus.
Atbildot pašvaldībai 2014. gada
9. jūnija vēstulē, draudze norādīja, ka tā šo zemi pašvaldībai vēlētos iznomāt, nevis pārdot. Taču
draudzes piedāvātā nomas maksa
bija nesamērīgi liela – zemesgabalu nomājot, apmēram desmit
gadu laikā pašvaldība draudzei
būtu samaksājusi zemes tirgus
vērtību, taču tai nebūtu nekādu
īpašuma tiesību. Ņemot vērā šādus apstākļus, pašvaldība nevarēja piekrist Doles-Ķekavas draudzes piedāvājumam zemi nomāt.
2014. gada septembrī draudze
šo zemi pārdeva, turklāt nevis kā
vienu zemesgabalu, bet pa daļām
SIA „Marpgroup”, līdz ar to, kā
jau minējām, pašvaldība vairs
nevarēja izmantot pirmpirkuma
tiesības uz šiem zemesgabaliem.

Jaunais īpašnieks, proti, SIA
„Marpgroup”, 2014. gadā 22. septembrī iesniedza pašvaldībā iesniegumu, piedāvājot pašvaldībai
veikt zemes maiņu, tas ir, jauniegūto zemesgabalu pie Ķekavas
upītes un avota (kur pašvaldība
jau izsenis vēlējās izveidot Ķekavas parku) iemainīt pret citu
zemesgabalu – „Meža 11” Ķekavas pagastā, netālu no „Maxima”
noliktavām.
Izskatot šo zemes maiņas piedāvājumu, Ķekavas novada pašvaldība veica zemesgabala „Meža 11”
un zemesgabala pie Ķekavas upes
novērtējumu, pasūtot to sertificētam neatkarīgam vērtētājam. Tā
kā pašvaldības zeme tika novērtēta
nedaudz dārgāk nekā bijusī draudzes zeme, tad, lai zemes maiņa
būtu līdzvērtīga, iedzīvotāji iegūtu
pieeju pie Daugavas un pašvaldība
varētu pildīt savas funkcijas, Ķe-

kavas novada pašvaldība bija gatava maiņai, tikai pie nosacījuma,
ja pret zemi „Meža 11” pašvaldība iegūst parka vajadzībām divus
zemesgabalus pie Ķekavas upītes
(pie Ķekavas avota un Daugavas
pusē – ar piekļuvi pie upes). Šādu
līdzvērtīgu zemju maiņu atbalstīja
Ķekavas novada dome 2015. gada
13. augusta domes sēdē, un tika
uzsākti nepieciešamie darbi, lai
pašvaldības īpašumā nonāktu šie
divi zemes gabali, kuros plānots
izveidot un labiekārtot daļu no
Ķekavas parka.
Kopumā Ķekavas parka izveidi un labiekārtošanu ir plānotas
veikt četrās kārtās. Šobrīd tiek
īstenota darbu pirmā kārta, kuru
laikā tiek labiekārtota aptuveni
1,5 ha liela teritorija, kas atrodas
starp Rīgas ielu, Skolas ielu, mazo
stadionu un Ķekavas upi.
Vineta Geka

Paziņojums par atļauju īstenot lokālplānojumu
„Lokālplānojums Ķekavas novada Ķekavas pagasta Ķekavas ciema teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai”

Ķekavas novada pašvaldība 2017. gada 27. janvārī saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk – VARAM)
vēstuli ar informāciju, ka lokālplānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas dienas, tātad –
27. janvāra.
Ķekavas novada pašvaldība informē, ka lokālplānojuma „Lokālplānojums Ķekavas novada
Ķekavas pagasta Ķekavas ciema
teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai” izstrāde tika uzsākta, lai veicinātu projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ķekavā,
4. kārta” īstenošanu. Lokālplānojuma izstrādes mērķis – noteikt
regulējumu un teritoriju, kurā
paredzētā ūdenssaimniecības objekta ierīkošanas saskaņošana ar
zemes īpašnieku tiek aizstāta ar
informēšanu. Minētais regulējums
nepieciešams, lai īstenotu projektu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ķekavā, 4. kārta”, jo lokālplānojums izstrādāts Ķekavas
novada ciema daļai, kurā ietilpst
apmēram 390 nekustamie īpašumi, no kuriem ne visi nekustamo
īpašumu īpašnieki ir sasniedzami,
ne visiem īpašumiem ir sakārtota
īpašumtiesības apliecinoša dokumentācija, kā arī atsevišķi nekustamo īpašumu īpašnieki neatbalsta
projekta risinājumus.
Lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā tika rīkotas informatīvas sanāksmes lokālplānojuma teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem un
publiskās apspriešanas sanāksme,
uz kuru varēja ierasties jebkurš
interesents. Lokālplānojuma teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašnieki, tiekoties ar Ķekavas

novada domes un pašvaldības pārstāvjiem, SIA „Ķekavas nami” pārstāvjiem un projektētājiem no SIA
„Firma L4”, noskaidroja atbildes
uz šādiem jautājumu blokiem:
Ielu virsmas seguma atjaunošanas pakāpe pēc tīklu izbūves
– būvprojekta nosacījumi nosaka,
ka pēc projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ķekavā,
4. kārta” īstenošanas, teritorijā
esošo ielu segums ir jāatjauno ne
sliktākā stāvoklī kā pirms izbūves.
Ņemot vērā publiskās apspriešanas laikā izteiktos priekšlikumus,
Ķekavas novada pašvaldība ir norādījusi SIA „Ķekavas nami”, ka
līgumā ar būvnieku ir jāparedz
atsevišķas prasības ceļa seguma atjaunošanas nosacījumiem.
Būvniecības ilgums, termiņi un
izbūves radītās neērtības – satiksmes organizēšana, piebraukšana
īpašumiem – ūdenssaimniecības
tīklu izbūve paredzēta 8 mēnešu laikā no 2018. gada aprīļa. SIA
„Ķekavas nami” skaidroja, ka, lai
izvēlētos būvnieku, kas veiks tīklu
izbūvi, tiks organizēts iepirkums
ar konkrētām prasībām būvniekiem un izpildes termiņiem. Projektā būs laika grafiks ar darbu
realizāciju pa ielām.
Novirze no laika grafika netiek
paredzēta, jo būvniekam izvirzītās prasības ir augstas, un būvniekam ir jāiesniedz garantija arī no
bankas. Ja radīsies problēmas ar
darbu realizāciju, ar šiem finanšu
instrumentiem būs iespējams iedarboties uz izvēlēto būvnieku. Iedzīvotājiem būvniecības laikā būs
jāsaskaras ar zināmām neērtībām
un ierobežojumiem, ko radīs būvdarbi – iespējama vienvirziena satiksmes organizācija tīklu izbūves
laikā, ierobežota piebraukšana pie

nekustamajiem īpašumiem, izbūves radītais troksnis un putekļi, kā
arī citas neērtības.
Kompleksi risinājumi ielu atsavināšanai un pārņemšanai pašvaldības bilancē ūdenssaimniecības projekta ietvaros – ūdenssaimniecības projekta ietvaros nav
iespējams risināt ielu atsavināšanas
jautājumu. Ielu pārņemšanu pašvaldības bilancē ir iespējams risināt
divos veidos. Viens variants ir ielu
izdalīšana atsevišķās zemes vienībās un to atsavināšana par labu
pašvaldībai. Otrs variants ir patapinājuma līguma noslēgšana, kad
pašvaldība patapina nevis zemi, bet
būvi, kas atrodas uz zemes. Abi šie
procesi ir laikietilpīgi no īpašumtiesības apliecinošas dokumentācijas sakārtošanas viedokļa un tiek
nodalīti no ūdenssaimniecības
projekta realizācijas, lai apgūtu Eiropas Savienības finansējumu, kas
pieejams kanalizācijas tīklu izbūvei.
Uzsākot kādu no minētajiem ielas
pārņemšanas variantiem, jāņem
vērā, ka sākotnēji tiks pārņemtas
maģistrālās ielas.
Pieslēgšanās obligātums pēc
tīklu izbūves, pieslēgšanās izmaksas un turpmākās ikmēneša
izmaksas par ūdensapgādi un
kanalizācijas novadīšanu – pēc
tīklu izbūves būs pārejas periods –
divi gadi no 2019. gada 1. jūlija –,
kad iedzīvotājiem nebūs jāmaksā
par pieslēgšanos pie izbūvētajiem
tīkliem. Iedzīvotājiem būs jāsedz
izmaksas, kas radīsies, izbūvējot
tīklus no centralizēto tīklu pieslēguma vietas līdz savā īpašumā esošajai sistēmai/ēkai. Šīs izmaksas
katrā konkrētajā gadījumā būs atšķirīgas, jo tās noteiks izbūves attālums, papildu aku nepieciešamība,
nekustamajā īpašumā esošais se-

gums (tīkli zem piebrauktuves seguma vai zem zaļās zonas) un citi
faktori.
Šobrīd SIA „Ķekavas nami”
apkalpes zonā esošais tarifs par
ūdensapgādi ir 0,737 EUR/ m³
+ PVN, par kanalizāciju – 1,404
EUR/m³ + PVN, kopā 2,141 EUR/
m³ + PVN. Ņemot vērā tarifa pieaugumu Rīgā, tarifs kanalizācijai
var mainīties.
Pēc projekta realizācijas zemes
īpašniekiem jārēķinās, ka atbilstoši
normatīvo aktu regulējumam pieslēgumi izbūvētajiem centralizētajiem tīkliem būs jāveido.
Esošā ūdens kvalitāte, veiktās
pārbaudes un to ticamība – ūdens
analīzes tika veiktas 2016. gada
martā, no ūdens krāna paņemot
paraugu trīs dzīvojamajās mājās
Loreķu lauka teritorijā. Dzeramā
ūdens analīzes pēc SIA „Ķekavas
nami” pasūtījuma veica akreditēta laboratorija SIA „Vides audits”.
Dzeramā ūdens kvalitāte tika vērtēta pēc šādiem rādītājiem: vides
reakcijas (pH pie 20°C), elektrovadītspējas (pie 20°C), krāsainības, duļķainības, amonija joniem
(NH4), kopējā dzelzs satura (Fe),
kopējās cietības, permanganāta
indeksa (oksidējamība (KMnO4)),
E-coli, koliformas un smaržas.
Analīžu rezultāti liecina par
dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanos. Dzeramajā ūdenī
konstatēts paaugstināts dzelzs un
amonija saturs, kā arī konstatēta
koliformas baktērijas esamība, kas
norāda uz gruntsūdens piesārņojumu ar sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem.
Sarkano līniju jautājums – lokālplānojuma risinājumi nenosaka un nenostiprina jaunas sarkanās līnijas. Ūdenssaimniecības

projekta saskaņošanas protokolā
ir attēlotas projektējamās sarkanās līnijas, kuras noteiktas Ķekavas pagasta teritorijas plānojuma
2009.–2021. gadam Ķekavas pagasta teritorijas plānotās (atļautās)
izmantošanas un aizsargjoslu plānā gar Satiksmes infrastruktūras
objektu teritorijām (TL). Ķekavas
novada pašvaldība ir uzsākusi Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādi, kura ietvaros plānots
risināt jautājumus par ielu/ceļu teritoriju platumiem un būvlaidēm.
Atbilstoši SIA „Ķekavas nami”
sniegtajai informācijai, nekustamā
īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumi ūdensvada un kanalizācijas
ārējo tīklu izbūvei ir saskaņoti ar
gandrīz 70 % ūdenssaimniecības
projekta teritorijā ietilpstošo nekustamo īpašumu īpašniekiem.
Projekta īstenotāji SIA „Ķekavas
nami” aicina nekustamo īpašumu
īpašniekus, ar kuriem projektētājiem
vai SIA „Ķekavas nami” pārstāvjiem
nav izdevies sazināties, zvanīt uz tālruni 29126835, lai sarunātu saskaņošanas laiku. SIA „Ķekavas nami”
norāda, ka gadījumā, ja nāksies
pielietot lokālplānojumā noteikto
regulējumu – saskaņošanas procedūru aizstājot ar informēšanu –, nekustamā īpašuma īpašniekam nebūs
iespējas norādīt precīzu ūdenssaimniecības pakalpojumu pieslēgšanas
vietu nekustamajam īpašumam.
Ķekavas novada pašvaldība pateicas visiem iedzīvotājiem par
dalību un atbalstu lokālplānojuma
„Lokālplānojums Ķekavas novada
Ķekavas pagasta Ķekavas ciema
teritorijai „Loreķu lauks” ūdenssaimniecības projekta realizēšanai” izstrādes procesā. Aicinām arī
turpmāk sekot līdzi un piedalīties
plānošanas dokumentu izstrādē.

6 Izglītība

Ķekavas Novads 2017. gada 14. februāris

Aktīvi strādā pie Pļavniekkalna skolas būvniecības uzsākšanas
Ķekavas novada pašvaldība ir
veikusi virkni priekšdarbu, lai
šovasar varētu uzsākt jaunas un
modernas Pļavniekkalna sākumskolas būvniecību Katlakalnā un
tās laikā skolēniem nodrošinātu
mācību procesu Ķekavā, Skolas
ielā 2 jeb vecajā Ķekavas sākumskolas ēkā.

Uzlabots rekonstrukcijas
projekts
Lai izveidotu labāku skolas tehniskā projekta risinājumu, pašvaldības attīstības un būvniecības
speciālisti, Pļavniekkalna sākumskolas direktore un pedagogi
kopā ar arhitektu tikās vairākās
darba grupās, kā rezultātā jaunās Pļavniekkalna sākumskolas
projekts tika precizēts un panākti
labāki tehniskie risinājumi, pie-

Skolas fasāde.

VIZUALIZĀCIJAS

Jauno skolu Katlakalnā plānots uzbūvēt līdz 2018. gada septembrim,
līdz ar to Pļavniekkalna sākumskolas bērniem Ķekavā būs jāmācās tikai viens – 2017./2018. mācību gads.
Izprotot un pieņemot šīs pārmaiņas
labākas izglītības infrastruktūras
vārdā, Katlakalna bērni iegūs jaunu,
modernu un ģimenisku izglītības
iestādi tuvāk savai dzīvesvietai.
Pēc pašvaldības izvērtējuma, šī
ir vislabākā alternatīva, ņemot vērā
gan pašvaldībai pieejamos finanšu,
gan teritorijas un laika resursus, lai
varētu uzbūvēt skolu līdz 2018. gadam, kad gaidāma skolas akreditācija. Pretējā gadījumā skola vecās
ēkas sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, visticamāk, netiktu akreditēta un būtu
jāslēdz.

Rasts gaumīgs un interesants garderobju – individuālu drēbju
skapīšu – risinājums.
mēram, pārplānojot garderobes, didāti tiks aicināti iesniegt finanšu
papildus iegūtas jaunas mācību piedāvājumu.
klases un paplašināta ēdamzāle,
kā arī rasts gaumīgs un intere- Veic remontdarbus vecajā
sants garderobju – individuālu Ķekavas sākumskolā
drēbju skapīšu – risinājums.
Vecās Ķekavas sākumskolas ēkas
Šis skolas rekonstrukcijas būv- tehnisko stāvokli apsekojuši gan
projekts minimālā sastāvā ir ie- pašvaldības būvniecības spesniegts Ķekavas novada būvvaldē ciālisti, gan Valsts būvniecības
būvatļaujas saņemšanai. Pēc tās kontroles biroja pārstāvji, kuri atizsniegšanas tiks turpināts darbs zinuši, ka ēkas tehniskais stāvokpie būvprojekta izstrādes – kons- lis atbilst tās vecumam, un nav
trukcijām un saskaņojumiem ar konstatējuši tādu ēkas stāvokli
atbildīgajām institūcijām. Šobrīd ir (kā to publiski pauduši atsevišķi
izsludināts iepirkums Pļavniekkal- Pļavniekkalna sākumskolas bērna sākumskolas pārbūvei. Pirmajā nu vecāki), lai apturētu ēkas ekskārtā notiks kvalificēto būvnieku pluatāciju.
atlase, bet otrajā kārtā atlasītie kanValsts būvniecības kontroles bi-

roja eksperti ieteikuši pašvaldībai
veikt atsevišķus remontdarbus, lai
ēkā Skolas ielā 2, Ķekavā, varētu
izmitināt skolēnus. Piemēram, nepieciešams atjaunot pagraba sienu
hidroizolāciju (šo darbu ietvaros
tiks veikts arī pagraba kosmētiskais
remonts), izvietot kontrastējošu
marķējumu uz kāpņu laida pirmā
un pēdējā pakāpiena, atjaunot divas
demontētās durvis ēkas abu stāvu
kāpņutelpās, kā arī atbilstoši jaunajiem 2016. gada Ministru kabineta
Ugunsdrošības noteikumiem evakuācijas ceļos un ejās nodrošināt
durvju brīvu atvēršanu
Jāpiemin, ka pašvaldības speciālisti šos darbus jau bija ieplānojuši
un veikuši izmaksu aprēķinu pirms
Valsts būvniecības kontroles biroja
vizītes, tāpēc pašvaldības budžetā
šiem remontdarbiem ir ieplānoti
30 500 eiro.
Izzina vecāku viedokli par
mācību turpināšanu un
transportu
Lai varētu plānot klašu izvietojumu,
ēdināšanu un skolēnu transporta
jautājumu, pašvaldība veica vecāku anketēšanu. No 181 izplatītās
anketas pašvaldība atpakaļ ir saņēmusi 162. Kā liecina apkopotā informācija, vairāk nekā puse vecāku
ir izlēmuši, ka viņu bērni (kopumā
88) turpinās mācības Pļavniekkalna
sākumskolā un jaunas skolas būvniecības laikā mācīsies vecajā Ķekavas sākumskolas ēkā, 14 vecāki vēl
nezina vai apsver citas alternatīvas,
bet deviņi norādījuši, ka viņu atvases neturpinās mācības. Savukārt 51
vecāks nav vēlējies atbildēt uz paš-

valdības uzdotajiem jautājumiem
par mācību turpināšanu un transporta nepieciešamību.
Ēdināšana – trīs reizes dienā
Pēc anketās iegūtās informācijas
apkopošanas pašvaldības speciālisti tikušies ar SIA „Aniva” pārstāvi,
lai pārrunātu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu skolēniem vecajā
Ķekavas sākumskolā. Tika nolemts, ka ēdināšana Pļavniekkalna
skolas bērniem arī Ķekavā, Skolas
ielā 2, tiks nodrošināta tāpat kā līdz
šim Katlakalnā – gan siltas pusdienas, gan nepieciešamības gadījumā
arī brokastis un launags.
Tiks nodrošināts skolēnu
autobuss
Izzinot vecāku vajadzības par skolēnu transporta nepieciešamību,
pašreizējie maršruti tiks papildināti
ar jaunām pieturvietām vai arī nepieciešamības gadījumā tiks veidots
jauns maršruts, kas nogādās bērnus
uz skolu un atpakaļ. Pēc anketām
spriežot, šobrīd pašvaldības transportu vēlētos izmantot 67 bērni.
Jāpiebilst, ka līdz šim jau daudzi
Pļavniekkalna sākumskolas bērni
izmantoja pašvaldības skolēnu autobusu pakalpojumus, lai nokļūtu
uz interešu nodarbībām Ķekavas
Mākslas skolā, Ķekavas Mūzikas
skolā vai Ķekavas novada sporta
skolā. Turpinot mācības vecajā Ķekavas sākumskolas ēkā, šie bērni
varēs ērtāk nokļūt uz interešu pulciņiem un apmeklēt profesionālās
ievirzes izglītības iestādes, jo tās
atrodas netālu no mācību vietas.
Vineta Geka

Palielina atbalstu vecākiem, kuru bērni mācās privātajā bērnudārzā
Atbilstoši jaunajai kārtībai
2017. gadā Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums tiem
vecākiem, kuru bērni mācās
privātajā bērnudārzā, tiek aprēķināts pēc vecuma grupām, un šī
summa ir lielāka nekā iepriekš.
Par bērnu no pusotra gada līdz
četru gadu vecumam pašvaldības
atbalsts ir 228 eiro mēnesī, bet
bērnu, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, – 170 eiro mēnesī.
Iepriekš tas bija vienāds visiem
bērniem neatkarīgi no vecuma,
proti, 169 eiro mēnesī.
Kā informē Ķekavas novada
pašvaldības Izglītības daļa, ar
2017. gada 1. janvāri mainījusies
kārtība, kādā pašvaldība aprēķina
vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības
izglītības iestādēs pirmsskolas iz-

glītības programmas īstenošanai
pašvaldības atbalstam, kas paredzēts norēķiniem par pirmsskolas
izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē 2017. gadā.
Jaunā kārtība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem paredz,
ka vidējās izmaksas atsevišķi aprēķina bērniem no pusotra gada līdz
četru gadu vecumam un bērniem,
kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Pašvaldības atbalsts ir paredzēts
norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā
izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumīgais pārstāvis ir
noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā. Pašvaldības atbalsts nav paredzēts bērna
ēdināšanas izdevumu segšanai.

Kā skaidro Izglītības daļas
speciāliste Vera Kļaviņa, lielāks
atbalsts bērniem no pusotra līdz
četru gadu vecumam ir tādēļ, ka
privātā izglītības iestāde nesaņem valsts mērķdotāciju pedagogu atalgojumam. Viena bērna
uzturēšanas izmaksas daļēji sedz
pašvaldība (aprēķinātā pašvaldības atbalsta apmērā – 228 eiro

mēnesī) un pārējo sedz vecāki.
Savukārt atbalsts bērniem,
kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei,
no pašvaldības puses ir mazāks,
jo viena bērna uzturēšanas izmaksas daļēji sedz pašvaldība
(aprēķinātā pašvaldības atbalsta
apmērā – 170 eiro mēnesī), ir
valsts mērķdotācija pedagogu at-

algojumam no valsts, un pārējo
sedz vecāki.
Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības
iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumīgo pārstāvi,
pievieno izmaksu tāmi atbilstoši
pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem. Turpmāk privāto izglītības
iestāžu tāmes tiks publicētas arī
pašvaldības interneta vietnē, lai
vecākiem būtu iespēja iepazīties
ar plānotajām izmaksām.
Ķekavas novada pašvaldības
2017. gada budžetā kopumā atvēlēti 1,4 milj. eiro, kas tiek novirzīti aukļu un privāto bērnudārzu pakalpojumu apmaksai,
lai nodrošinātu novada bērniem
pirmsskolas izglītību.
Vineta Geka
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Ķekavas novadā ir 16 skolēnu autobusu maršruti Uzlabos Ķekavas novada skolu vidi
Ķekavas novada izglītības iestāžu
audzēkņiem uz skolu un no tās ir
iespēja nokļūt ar kādu no skolēnu autobusiem. Pašlaik Ķekavas
novadā ir 16 skolēnu autobusu
maršruti.
No pašvaldības budžeta šajā gadā
skolēnu pārvadājumiem paredzēti 216 650 eiro, 128 000 eiro no šīs
summas veido iepirkumu autobusu
izmaksas.
Populārākais maršruts ir Valdlauči–Ķekava–Valdlauči, kur katrā
reisā brauc divi lielie skolēnu autobusi. Visvairāk maršrutu iet gar
Pļavniekkalna sākumskolu. Vispopulārākais galapunkts ir Ķekavas
vidusskola, uz kuru brauc piecu
maršrutu autobusi. Baložu vidusskola un Daugmales pamatskola
ir galapunkts diviem maršrutiem.
Bērniem ar īpašām vajadzībām ir
piemēroti četri skolēnu autobusu
maršruti.
Pašvaldībai pieder divi mikroautobusi (Nissan Primastar) un trīs
skolēnu autobusi (SETRA, Mercedes Benz Intouro un Reanault Master), no kuriem viens ir iegādāts
2016. gadā. Sešos maršrutos skolēnus ved iepirkumā uzvarējušie SIA
„KM transports” autobusi.
2016./2017. mācību gadā jeb no
pagājušā gada septembra/oktobra autobusu maršrutos ir iekļautas
jaunas apdzīvotas vietas: Dzērumu
maršrutā (Nr. 9) – „Jenči” un „Odu-

kalns”; Valdlauču maršrutā (Nr. 7) –
„Loreķi” un „Jaunsils”; Plakanciema maršrutā (Nr. 8) gan no rīta,
gan pēcpusdienā ir iekļauta pietura
„Zanzibāra”; Baložu vidusskolas–
Valdlaluču maršrutā (Nr. 1) ir jauns
papildu reiss pirmdienas, trešdienas un ceturtdienas pēcpusdienās
plkst. 14.20.
Ja ir nepieciešamība pēc jaunas
pieturvietas vai kāda maršruta izmaņām, vecākiem ir jāuzraksta
iesniegums, ko izskata Ķekavas
novada domes Izglītības, kultūras
un sporta komiteja, un, ja maršruta izmaiņas tiek apstiprinātas, tiek
dots rīkojums attiecīgā maršruta
šoferiem.
Skolēnu autobusa maršruta izmaiņas ir iespējams veikt arī viena bērna labad. Šādas vajadzības
gadījumā vispirms ieteicams ziņot
klases audzinātājam vai zvanīt Ķekavas novada pašvaldības Saimniecības daļas vadītājam Andrim
Jēkabsonam, kurš ieteiks labāko
risinājumu. Tāpat vēlams rīkoties,
ja skolēns uzsāk mācības kādā no
novada izglītības iestādēm un ir nepieciešamība sākt izmantot skolēnu
autobusu. Lai iedrošinātu jaunākos
bērnus braukt ar skolēnu autobusu,
pirmajās reizēs vecākiem ir ļauts
braukt līdzi.
Agrākie rīta reisi ir no Ķekavas
uz Daugmales pamatskolu un no
Mežsētām Plakanciemā uz Ķekavas
vidusskolu. Abi reisi atiet pulksten

7.00. Visu maršrutu pēcpusdienas
reisi no skolām atiet plkst. 15.10–
15.15.
Pašvaldība ir izveidojusi arī papildu reisu, lai skolēniem, kuri
apmeklē interešu izglītības nodarbības, būtu iespēja pēc tām nokļūt
mājās. Šis reiss atiet no Ķekavas
(sporta kluba) plkst. 18.15, un
tā maršruti ir Valdlauči, Titurga,
Baloži, Pļavniekkalns un Ķekava.
Bērniem līdz pēcpusdienas skolēnu
autobusa atiešanas brīdim ir iespēja
piedalīties pagarinātajās grupās, kā
arī interešu izglītības nodarbībās.
Skolēnus uzņem un izlaiž tikai
autobusu pieturās, kā arī bērniem,
atrodoties autobusā, ir jāievēro
„Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos”, pretējā gadījumā pastāv
iespēja atteikt konkrētā skolēna
pārvadāšanu.
Ķekavas novada pašvaldība aicina uz sapratni un savstarpējo
laipnību autovadītājus: esiet īpaši
uzmanīgi un brauciet lēnāk vai apstājieties, ja redzat pieturā skolēnu
autobusu, jo bērni, kas no tā iekāpj
un izkāpj, mēdz būt neuzmanīgi
un nepiemērotā brīdī var izskriet
uz brauktuves. Arī vecākus, kuri
bērnus nogādā skolā ar personīgo
transportu, lūdzam būt saprotošiem un nenovietot auto pieturā vai
tik tuvu tai, ka tas var traucēt skolēnu autobusa piestāšanu un izbraukšanu no tās.
Ieva Liepiņa

INFORMĀCIJA SENIORIEM
18. MARTĀ PLKST. 11.00 ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMĀ NOTIKS ĶEKAVAS NOVADA
PENSIONĀRU BIEDRĪBAS „POLĀRBLĀZMA” DARBA PĀRSKATA SAPULCE PAR 2016. GADU.
Darba kārtība
• Valdes priekšsēdētājas Ludmilas Petrušas ziņojums.
• Līdzziņotāji – Ludmila Cīrule un Beatrise Rudzroga.
• Gada pārskata apstiprināšana, ziņo Slāvija Priedīte.
• Ziņojumi par paveikto darbu: ekskursijas, sports, pasākumi.
• Debates.
• Ķekavas novada pensionāru biedrības „Polārblāzma”
padomes, valdes un revidenta vēlēšanas.
Darba norises gaita
Lielā zāle – plkst. 11.00 apsveikuma koncerts – deju
kolektīvi „Sidrabaine” un „Savieši”.

Viesību zāle – plkst.12.15 kafijas pauze
• dalībnieku reģistrācija;
• jauno biedru uzņemšana;
• biedru naudu maksāšana;
• iepazīšanās ar darba plānu 2017.g.
Aicināti aktīvi piedalīties debatēs, iesniegt priekšlikumus 2017. gada darbam.
Būs iespēja priekšlikumus iesniegt rakstiski jau
iepriekš līdz 16. martam Ķekavas kultūras namā pie
dežuranta un Ķekavas pagasta bibliotēkā (speciāli izliktās kastītēs), un Baložos kultūras namā.
Sapulcē aicināti piedalīties visi novada pensionāri.
Esiet aktīvi visās jomās!

4. martā plkst. 14.00 Ķekavas kultūras namā

Atpūtas pēcpusdiena pensionāriem „Kad pūpoli zied”.
Koncerts; muzicēs Ēriks.
Konkursi, atrakcijas, sadziedāšanās.
Līdzi jāņem groziņš, jaunā gada veiksmes stāsts, Gaiļa gadu uzsākot.
Lūdzu pieteikties pie Ilgas, zvanot uz tālr. 26274699.
Uz tikšanos!

Ekskursija uz Austriju 16.–21. augustā.

Pieteikties savlaicīgi!
Pirmā iemaksa 50 eiro līdz 15. februārim (visa maksa 285 eiro).
Ceturtdienās plkst. 11.00–13.00 kultūras nama pagrabā (Māra Brikule, tālr. 29613774)

Informācija
bijušajiem
kolhozniekiem

22. aprīlī plkst. 18.00 Doles Tautas namā
pasākums „Nepaej garām, atskaties”
Lūdzu, dodiet ziņu Dzintrai (tālr. 26120206)

Ķekavas novada pašvaldība pirmā Latvijā gatavojas savās izglītības iestādēs ieviest vienotas kvalitātes vadības sistēmu. Projekta
mērķis, sakārtojot skolu vidi,
ir panākt, lai novada izglītības
iestādes strādātu kvalitatīvāk un
līdz ar to uzlabotos mācību process un apmierinātāki būtu gan
skolēni, gan viņu vecāki.
Ķekavas novada pašvaldības Izglītības daļas speciāliste Linda Zaķe
„Rīgas un Apriņķa Avīzei” pastāstīja, ka, lai novada skolās – Ķekavas vidusskolā, Baložu vidusskolā,
Daugmales pamatskolā un Pļavniekkalna sākumskolā – būtu iespējams ieviest vienoto kvalitātes
vadības sistēmu, pašvaldības speciālisti 2016. gada martā Eiropas
Savienības skolu izglītības programmai „Erasmus+” iesniedza
projektu, kas tika apstiprināts, un
tā īstenošanai tika piešķirti 124 680
eiro.
L. Zaķe skaidroja, ka līdz šim
kvalitātes uzlabošanas modeļi visbiežāk izmantoti uzņēmējdarbības
jomā, ieviešot dažādus kvalitātes
standartus, tādi ir bijuši arī augstskolās un atsevišķās profesionālajās skolās, bet par šāda kvalitātes
vadības modeļa izmantošanu vispārizglītojošo skolu sistēmā Latvijā
vēl nav dzirdēts. Līdz ar to Ķekavas
novads šajā jomā būs tāds kā celmlauzis Latvijā.
Lai panāktu iestādes vai uzņēmuma, bet Ķekavas novada gadījumā – skolu, kvalitātes vadības
uzlabošanos, iesākumā, anketējot
skolas vadību, skolotājus un apkalpojošo personālu, kā arī skolēnus
un viņu vecākus, tiks izvērtētas
mācību iestādes stiprās un vājās
puses.
Uzmanība tiks pievērsta arī nosacījumiem, kas saistīti ar skolu finansēšanu, budžeta un stratēģisko
plānošanu, cilvēkresursu vadību,
tam, kāds ir izglītības iestāžu mācību tehniskais aprīkojums, kā tiek
vērtēta informācijas aprite starp novada domi, iedzīvotājiem un skolu,
kā arī starp skolas vadību un skolotājiem, kāda ir darba organizācija
katrā mācību iestādē. Kad rezultāti
būs apkopoti, varēs spriest, kādus
procesus iespējams optimizēt, bet
kādi ir jāstiprina, izmantojot cilvēku
vai finanšu resursus.

Salīdzinājumam L. Zaķe minēja piemēru no ģimenes par bērnu
nogādāšanu uz skolu un vecāku
nokļūšanu uz darbu. „Tas ir viens
no ģimenes ikdienas procesiem,
un, ja mēs konstatējam, ka ceļā uz
darbu pavadītais laiks ir pārāk ilgs,
mēs sākam analizēt, kāpēc, kādi
tam ir iemesli un kā šo problēmu
var risināt.
Tāpat arī būs skolu gadījumā –
vērtēsim, kādas norises skolās darbojas kvalitatīvi, bet kur varam vēl
uzlabot, lai visām pusēm – gan
pedagogiem, gan vecākiem un
bērniem – būtu prieks strādāt un
mācīties skolā un viņi skolas darbu
labi novērtētu.”
L. Zaķe uzsvēra, ka projekts skars
skolas darba un vides organizāciju,
bet ne mācību procesu – pedagoģisko daļu, ar ko nodarbojas izglītības kvalitātes dienests un kura pārziņā ir mācību iestāžu un izglītības
programmu akreditēšana.
Ķekavas novada pašvaldības
projekta partneri ir Bordesholmas
pašvaldība Vācijā un Raseiņu pašvaldība un ģimnāzijā Lietuvā. Vēl
projektā neformālo izglītības jomu
pārstāv Ķekavas novada Sporta
aģentūra. Galvenais koordinators
ir Ķekavas novada pašvaldība. Par
to, kā notiks praktiskā darbība,
ieviešot vienoto kvalitātes sistēmu
novada skolās, ar projekta partneriem tika pārrunāts seminārā,
kas no 6. līdz 10. februārim notika
Ķekavā.
Lai sāktos ikdienas darbs pie
projekta īstenošanas, nesen tika
parakstīts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. Tāpat pastāvīgi notiek sazināšanās ar projekta partneriem, kuri savu pašvaldību skolās veic izglītības stipro un
vājo pušu izvērtēšanu. Mājasdarba
rezultāti tiks prezentēti minētajā
konferencē.
„Tad redzēsim, kas mums ir kopīgs, kas atšķirīgs, un meklēsim sev
noderīgo, jo izglītības tradīcijas un
vēsturiskā pieredze mūsu valstīs,
jo īpaši Vācijā, ir atšķirīga. Taču
būs svarīgi saredzēt kopīgās līnijas
skolu darba organizēšanā,” sacīja
L. Zaķe.
Ģirts Kondrāts,
„Rīgas un Apriņķa Avīze”

Papildinājums
Informatīvā izdevuma „Ķekavas Novads” janvāra (2017., Nr. 1) numurā, rakstā „Atskatoties uz 2016. gadu Ķekavas novadā”, pie sadaļas „Gada jubilejas un Goda cilvēki” nepieciešams papildinājums:
„2016. gadā Ķekavas novadā apaļu jubileju – 20. dzimšanas dienu –
svinēja arī Katlakalna Tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Katlakalns”. Vēlam, lai arī Gaiļa gadā kolektīva dejotājiem ir raits solis un
gads bagāts ar deju koncertiem!”
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Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2017. gada 19. janvāra sēdes lēmumu Nr. 1. § 13. (protokols Nr. 1)

Sveicam
Simtu jaunu domu dod viens
mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens
mirklis,
Tūkstots mirkļu ir ikkatrā dienā ‒
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi!
(Rainis)

Ķekavas novadā
2017. gada februārī

ĶEKAVAS PAGASTĀ
95 gadu jubileju svin
Vera Zvirbule
90 gadu jubileju svin
Marija Pankare
85 gadu jubileju svin
Helena Vegnere
Olga Nagle
Beatrise Knospiņa
80 gadu jubileju svin
Valentīna Asaņina
Varvara Skicko
Helmūts Hincenbergs
Juzefa Cabule
Inta Cinovska
Līvija Paegle
Romualds Stabiņģis
Grigorijs Kokoša
Gaļina Šestakova
BALOŽU PILSĒTĀ
97 gadu jubileju svin
Ņina Kotova
80 gadu jubileju svin
Lonija Leja
Valentina Ļevša
Vēlot veselību, izturību un
dzīvesprieku, gaviļniekus sveic
Ķekavas novada dome

Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada janvārī reģistrēti
19 jaundzimušie
Vecāki izvēlējušies vārdus:
Lauma, Raido, Greta, Anrijs
Aksels, Dominiks, Gustavs,
Elizabete, Mārtiņš, Leila,
Leo Martins, Teodors, Marta,
Elizabete, Dora, Viljams,
Aleksandrs, Stefans,
diviem zēniem ‒ Martins.
Ķekavas novada dome sirsnīgi
sveic mazuļus un viņu vecākus!
***
Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada janvārī reģistrētas
divas laulības.
Ķekavas novada dome sveic
jaunlaulātos!
***
Ķekavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gada janvārī reģistrēti
11 mirušie:
Valija Antone (1941)
Velta Bramane (1930)
Gundars Broks (1972)
Anna Celma (1931)
Vladislavs Gadzāns (1938)
Zinaida Jarocka (1953)
Mīkols Jonēns (1934)
Gunārs Vilnis Kulklūs-Mateus
(1939)
Ojārs Vilnis Lamberts (1944)
Olita Melbārde (1942)
Marija Zujeva (1923)
Ķekavas novada dome izsaka
līdzjūtību tuviniekiem!

Līdzjūtība
Ievu ziedi nobirst klusi,
Māmulīte aizmigusi, ‒
Baltā smilšu palagā
Savu dzīvi satinusi.
(N. Dzirkale)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Kasparam Kovaļenko smagajā
dzīves brīdī, mammu mūžībā izvadot.
„Systemair” kolektīvs

Paziņojums par nomas tiesību izsoli

Ķekavas novada pašvaldība 2017. gada 20. martā plkst. 10.00 Ķekavā,
Gaismas ielā 17, Kultūras nama Mazajā zālē, mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli izsola zemes gabala „Murdiņi”, Ķekavā, Ķekavas pagastā, kadastra
apzīmējums 8070 008 1121, daļu 0,1230 ha platībā, turpmāk tekstā –
Nomas objekts, nomas tiesības (ar apbūves tiesībām) uz 10 gadiem. Nomas
objekta plānotā izmantošana – airēšanas bāzes izveide.
Nomas objekta izsoles sākumcena – 1,5 % no nomas objekta kadastrālās
vērtības gadā, kas sastāda 2,51 EUR. Izsoles solis – 10 % no nomas objekta
kadastrālās vērtības gadā. Papildus nosolītajai nomas maksai nomas tiesību
ieguvējam būs jāmaksā PVN un nekustamā īpašuma nodoklis normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā.
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums
100 EUR apmērā un reģistrācijas maksa 50 EUR apmērā Ķekavas novada
pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000048491, AS „SEB
banka” kontā LV62UNLA0050014272800. Izsoles pretendentu reģistrācija
tiek pārtraukta trīs dienas pirms izsoles.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu, iesniegt
pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot nomas objekta apskates laiku var
Ķekavas novada pašvaldībā Ķekavā, Gaismas ielā 19, k.9, 11. kabinetā.
Tālrunis uzziņām 67847151.

Saistošie noteikumi Nr. 2/2017

Par Ķekavas novada pašvaldības 2017. gada budžetu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2. punktu,
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 46. panta pirmo un otro daļu
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11. un 16. pantu

1. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu
2017. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem
30 122 346 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžetu
2017. gadam izdevumos 39 075 378 euro apmērā, t.sk. līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem 100 000 euro apmērā, aizņēmumu pamatsummas atmaksas līdzekļi 994 281 euro apmērā un
pamatkapitāla palielināšana pašvaldības kapitālsabiedrībās
135 000 euro apmērā, saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri 2 782 274 euro apmērā, 2017. gada aizņēmuma
summu 6 170 758 euro apmērā, līdzekļu atlikumu uz
31.12.2017. 2 291 euro apmērā. Apstiprināt saistību apjomu
2017. gadā 1 078 646 euro apmērā saskaņā ar 6. pielikumu.
4. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības pamatbudžeta
2017. gadam izdevumu sadalījumu pa uzņēmumiem, iestādēm un atsevišķām struktūrvienībām saskaņā ar 5. pielikumu.
5. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu
2017. gadam ieņēmumos sadalījumā pa ieņēmumu veidiem
464 368 euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu;
6. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības speciālo budžetu
2017. gadam izdevumos 506 459 euro apmērā saskaņā ar
3. pielikumu.
7. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri 42 091
euro apmērā saskaņā ar 3. pielikumu.

8. Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumu naudas līdzekļu atlikumu uz 2017. gada 1. janvāri
117 euro apmērā saskaņā ar 4. pielikumu.
9. Noteikt Ķekavas novada pašvaldības ziedojumus
2017. gadam izdevumos 117 euro apmērā saskaņā ar
4. pielikumu.
10. Uzdot Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoram
saskaņā ar apstiprināto 2017. gada budžetu apstiprināt uzņēmumu, iestāžu un atsevišķo struktūrvienību izdevumu
uzturēšanas tāmes.
11. Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un iestāžu vadītāji un direktori ir budžeta izpildītāji, kuri ir atbildīgi par
piešķirto līdzekļu izmantošanu atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem tiesību aktiem, saistošajiem noteikumiem un
apstiprinātajām tāmēm.
12. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru un
iestāžu vadītājiem un direktoriem celtniecības darbi, remontdarbi un to izmaksas jāsaskaņo ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru.
13. Noteikt, ka Ķekavas novada pašvaldības aģentūru
un iestāžu vadītājiem uz rīkojuma pamata un struktūrvienību vadītājiem, saskaņojot ar Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektoru, nepieciešamības gadījumos ir tiesības
apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200 un
2300 kodu ietvaros veikt izmaiņas apakškodos, nepārsniedzot 25 % no apstiprināto attiecīgo apakškodu summas noteiktiem mērķiem.
Sēdes vadītājs A. Damlics

Paziņojums par detālplānojuma „Šļūkas”
3. zemes vienībai Ķekavā, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā, grozījumu apstiprināšanu

Paziņojums par detālplānojuma „Lapsiņas”
un „Jaunbērzi” Dzintaros, Daugmales pagastā,
Ķekavas novadā, grozījumu apstiprināšanu

Ķekavas novada dome 2013. gada 8. augustā pieņēmusi lēmumus: Nr. 2.§ 4. „Par detālplānojuma „Šļūkas”
3. zemes vienībai grozījumu apstiprināšanu nekustamajā īpašumā Palienas ielā 20, Ķekavā, Ķekavas
pagastā” un Nr. 2. § 3. „Par detālplānojuma „Šļūkas”
3. zemes vienībai Ķekavā, Ķekavas pagastā, saistošo
noteikumu Nr. SN-TPD-131/2009 atcelšanu daļā”.
Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – būvlaides grozījums: Palienas ielas būvlaides samazinājums līdz 3,3 m ‒ pa ēkas kontūru.
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma grozījumiem var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Interesenti var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā,
35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00‒13.00 un ceturtdienās plkst. 14.00‒19.00.

Ķekavas novada dome 2013. gada 8. augustā pieņēmusi
lēmumus: Nr. 2. § 2. „Par detālplānojuma „Lapsiņas”
un „Jaunbērzi” grozījumu apstiprināšanu nekustamajā
īpašumā Lapsiņu ielā 1, Dzintaros, Daugmales pagastā” un Nr. 2. § 1. „Par detālplānojuma „Lapsiņas” un
„Jaunbērzi” Dzintaros, Daugmales pagastā saistošo noteikumu Nr. SN-TPD-86/2009 atcelšanu daļā”.
Detālplānojuma grozījumu izstrādes mērķis – būvlaides grozījums: Lapsiņu ielas būvlaides samazinājums līdz 5,7 m ‒ pa ēkas kontūru.
Ar lēmuma pilnu saturu un detālplānojuma grozījumiem iespējams iepazīties Ķekavas novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, kā arī Ķekavas
novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k.9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
Interesenti var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā,
35. kabinetā (tālr. 67936019). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00‒13.00 un ceturtdienās
plkst. 14.00‒19.00.

Paziņojums par detālplānojuma „Uguntiņas” publisko apspriešanu

Detālplānojuma redakcija publiskajai apspriešanai tiek nodota, pamatojoties uz Ķekavas novada domes 19.01.2017.
lēmumu Nr. 2. § 6. p. (prot. Nr. 1) „Par detālplānojuma „Uguntiņas” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai”.
Detālplānojuma mērķis ir ražošanas ēkas būvniecība saskaņā ar Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojumā noteikto plānoto atļauto izmantošanu.
Detālplānojuma redakcijas publiskās apspriešanas laiks noteikts trīs nedēļas no publikācijas brīža informatīvajā
biļetenā „Ķekavas Novads”, Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv: no 2017. gada 14. februāra līdz 2017. gada 7. martam.
Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā biļetenā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā „Teritorijas attīstības plānošana”.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2017. gada 23. februārī plkst.18.00 Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas
ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 24. kabinetā.
Publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sapulce notiks 2017. gada
16. martā plkst. 17.00 Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā,
35. kabinetā.
Ar detālplānojuma redakcijas materiāliem var iepazīties un rakstiskus priekšlikumus iesniegt (vai nosūtīt pa
pastu) Ķekavas novada pašvaldībā ‒ Gaismas ielā 19, k. 9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, LV-2123.
Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā (35. kab., tālr. 67847161). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 9.00‒13.00, ceturtdienās plkst. 14.00‒19.00.
Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, par to jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām ‒ vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, juridiskām personām ‒ nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.
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Ķekavas Novads 2017. gada 14. februāris

Apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016. gada 8. decembra sēdes lēmumu Nr. 4. § 1. (protokols Nr. 33). Precizēti ar Ķekavas novada domes 2017. gada 19. janvāra sēdes lēmumu Nr. 4. § 6. (protokols Nr. 1.)

Saistošie noteikumi Nr. 22/2016

Sociālā palīdzība Ķekavas novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu 21. panta pirmās daļas 16. punktu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 35. panta trešo un ceturto daļu Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 17. punktu.
I. Saistošajos noteikumos lietotie termini
1. Ķekavas novada pašvaldības iestāde
„Sociālais dienests” (turpmāk ‒ Sociālais
dienests) ‒ pašvaldības izveidota iestāde,
kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un
sniedz sociālos pakalpojumus personām,
kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Ķekavas novadā.
2. Vientuļš pensionārs – šo noteikumu
izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā
noteiktu likumīgu apgādnieku.
3. Ģimene – šo noteikumu izpratnē ir
personas, kuras saista laulība, radniecība
vai citas personiskas attiecības, kurām ir
kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.
4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI
turpmāk tekstā) ‒ naudas vai mantiskais
pabalsts, ko piešķir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras objektīvu
apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantēta minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai nosaka Ministru
kabinets.
5. Sociālā palīdzība ‒ naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu ģimenēm
(personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
6. Pamatvajadzības ‒ ēdiens, apģērbs,
mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
7. Bērns – persona, kas nav sasniegusi
18 gadu vecumu, izņemot personas, kuras
saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 3. panta pirmo daļu izsludinātas par
pilngadīgām vai stājušās laulībā pirms 18
gadu vecuma sasniegšanas.
8. Darbspējīga persona – persona no
15 gadu vecuma, izņemot nestrādājošas
personas ar invaliditāti un personas, kuras
iegūst izglītību klātienē vispārizglītojošās
vai profesionālās izglītības iestādēs (šo noteikumu izpratnē) līdz valstī noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai.
9. Apgādnieks ‒ persona, kurai saskaņā
ar Civillikuma 84., 179. un 188. pantu uzlikts apgādāšanas pienākums (bērni, vecāki, laulātie, vecvecāki, mazbērni).
10. Klients – persona vai ģimene, kura
personīgi vai ar likumiskā pārstāvja palīdzību vēršas Sociālajā dienestā pēc sociālās
palīdzības un sociālajiem pakalpojumiem.
11. Līdzdarbības pienākumi ‒ pabalsta
saņemšanai nepieciešamo ziņu sniegšana,
personiska ierašanās pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma, iesaistīšanās savas veselības aprūpē, ārstēšanā un atveseļošanās
pasākumos, iesaistīšanās algotajos pagaidu
sabiedriskajos darbos.
12. Krīzes situācija – ārkārtēji apstākļi,
kurus iepriekš ģimenei (personai) nav iespējams paredzēt vai novērst un kuru dēļ
ģimene (persona) nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības.
13. Mājsaimniecība – šo noteikumu
izpratnē ir vienā mājoklī savu dzīvesvietu
deklarējušas, faktiski dzīvojošas personas,
kurām ir kopēji mājsaimniecības uzturēšanas izdevumi.
14. Trūcīga ģimene (persona) ir ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – ģimene (persona)), ja tās vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
128,06 euro un ja:
14.1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi. Par naudas uzkrājumiem šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi bezskaidras
naudas uzkrājumi, kas veidojušies no ienākumiem vai kontā saņemtajiem maksājumiem un kas nepārsniedz 128,06 euro
ģimenēm (personām);
14.2. tai nepieder vērtspapīri (izņemot
privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);
14.3. tai nav parādsaistību;

14.4. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
14.5. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
14.6. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
14.7. tā nav izsniegusi aizdevumu.
15. Maznodrošināta ģimene (persona)
ir:
15.1. vientuļš pensionārs vai persona
ar I, II grupas invaliditāti, kuras ikmēneša
ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 270,00 euro un tā atbilst noteikumu
14.1.–14.7. punktu prasībām;
15.2. ģimene (persona), kuras sastāvā
nav darbspējīgu personu un ikmēneša ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz 250,00 euro
un tā atbilst noteikumu 14.1.–14.7. punktu
prasībām;
15.3. ģimene (persona), kuras sastāvā
kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs un ikmēneša ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs
mēnešu laikā nepārsniedz 230,00 euro un
tā atbilst noteikumu 14.1.–14.7. punktu
prasībām.
16. Par parādsaistībām šo noteikumu
14.3. punkta izpratnē nav uzskatāms studiju un studējošo kredīts, kredīts vienīgā mājokļa iegādei un kredīts mājokļa pielāgošanai personām ar invaliditāti, ja ikmēneša
kredītmaksājumu apmērs nepārsniedz
100,00 euro, kā arī parāds par dzīvokļa īri,
apsaimniekošanas izdevumiem un komunālajiem pakalpojumiem.
17. Par īpašumu šo noteikumu 14.4.
punkta izpratnē nav uzskatāmi:
17.1. dzīvokļa iekārta, apģērbs un sadzīves priekšmeti, kas pieder iesniedzējam un
pārējām personām, kurām ir kopīga saimniecība ar iesniedzēju;
17.2. nekustamais īpašums vai tā daļa,
vai kustamā manta, kas tiek izmantota
ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai, tajā skaitā neapbūvēts nekustamais īpašums (mazdārziņš, sakņu dārzs)
ne vairāk kā 0,06 ha platībā pilsētā un ne
vairāk kā 0,12 ha pagastu teritorijās;
17.3. viens transporta līdzeklis, kas nav
iegādāts pēdējo 12 mēnešu laikā un nav
jaunāks par pieciem gadiem (skaitot no
pirmās reģistrācijas brīža), kas tiek izmantots ģimenes (personas) locekļu ikdienas
vajadzību nodrošināšanai;
17.4. viena garāža, ja tajā netiek veikta
saimnieciskā darbība.
II. Vispārīgie jautājumi
18. Ķekavas novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) saistošie noteikumi
nosaka:
18.1. kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais
stāvoklis;
18.2. sociālo pabalstu veidus, to saņemšanas kārtību un apmēru, ienākumu un
materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona
atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;
18.3. pieņemto lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzēšanas kārtību.
19. Personu iesniegumus pieņem Sociālajā dienestā Ķekavā – Gaismas ielā 19, k. 8,
Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, Baložu
pilsētas pārvaldē – Uzvaras prospektā 1A,
Baložu pilsētā, Ķekavas novadā, Dienas
centrā ‒ „Adatiņas”, Daugmales pagastā,
Ķekavas novadā. Iesniegumu var iesniegt
arī elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos
valsts valodā. Ja persona nepārvalda valsts
valodu, tās pienākums ir nodrošināt tulka
palīdzību.
20. Sociālā dienesta noteiktos sociālos
pabalstus piešķir tikai tām personām, kuras
ir deklarējušas savu pamata dzīvesvietu un
dzīvo pašvaldības teritorijā.
21. Personai iesniedzot Sociālajā dienestā iesniegumu, tiek aizpildīta iztikas līdzekļu deklarācija (turpmāk – deklarācija)
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
22. Sociālais dienests pārbauda ģimenes
(personas) deklarācijā sniegto informāci-

ju, veic dzīvesvietas apstākļu novērtēšanu,
izskata iesniegtos dokumentus, slēdz vienošanos par līdzdarbības pienākumiem,
izvērtē iespējas ģimenes (personas) vajadzībām sniegt atbilstošu sociālo palīdzību.
23. Lēmumu par sociālās palīdzības
piešķiršanu vai atteikšanu atbilstoši spēkā
esošām tiesību normām un šiem noteikumiem pieņem Sociālā dienesta vadītājs vai,
viņa prombūtnes laikā, Sociālā dienesta vadītāja vietnieks.
24. Ja ģimene (persona) sniedz nepatiesas ziņas par savu sociālo, finansiālo situāciju, materiālā palīdzība var tikt atteikta, ja
šīs ziņas ietekmē ģimenes (personas) tiesības saņemt materiālo palīdzību.
III. Ienākumu un materiālā stāvokļa
novērtēšana
25. Lai izvērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, tiek aizpildīta deklarācija. Personai jāiesniedz un jāuzrāda dokumenti,
kas apliecina deklarācijā norādītos faktus
un personas statusu:
25.1. izziņa no izglītības iestādes skolēniem un studentiem;
25.2. kredītiestāžu kontu izdrukas par
pēdējiem trīs pilniem kalendārajiem mēnešiem;
25.3. izziņa par prasības pieteikumu tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu;
25.4. lēmums par uzturlīdzekļu izmaksāšanu no Uzturlīdzekļu garantijas fonda.
26. Sociālā darba speciālists papildus var
pieprasīt uzrādīt bērnu dzimšanas apliecības, pases, ikmēneša kredītmaksājumus
apliecinošus dokumentus un citus dokumentus.
27. Deklarācijā persona sniedz ziņas par
sevi un pārējām mājsaimniecībā dzīvojošām personām.
28. Deklarācijā persona norāda šādus
ienākumus:
28.1. ienākumus no algota darba, pensijas, piemaksas pie pensijas, pabalstus,
stipendijas, uzturlīdzekļus, ienākumus
no valsts atbalsta programmas (naudas
izteiksmē) – par pēdējiem pilniem trim
mēnešiem;
28.2. ienākumus no saimnieciskās darbības, autoratlīdzības un honorārus, nekustamās mantas nomas (īres) un atsavināšanas,
kustamās mantas nomas un atsavināšanas ‒
par iepriekšējo kalendāro gadu;
28.3. saņemtos dāvinājumus, mantojumus, dividendes un laimestus ‒ par pēdējiem 12 mēnešiem;
28.4. atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto
materiālo atbalstu ģimenei ‒ par pēdējiem
3 mēnešiem;
28.5. citus ienākumus ‒ par pēdējiem
3 mēnešiem.
29. Ienākumi, no kuriem maksājams iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālā apdrošināšanas iemaksas, deklarējami
apmērā, kas veidojas pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas un valsts sociālās
apdrošināšanas iemaksu veikšanas.
30. Pirms deklarācijas aizpildīšanas visi
pilngadīgie mājsaimniecības locekļi paraksta atļauju par datu reģistros esošo fizisko personu datu izmantošanu.
31. Parakstot deklarāciju, persona dod
Sociālajam dienestam rakstisku atļauju iepazīties ar valsts un pašvaldību datu bāzēs
esošo informāciju.
32. Persona likumā noteiktajā kārtībā
ir atbildīga par deklarācijā norādīto ziņu
patiesumu.
33. Deklarācijā sniegtās ziņas Sociālais
dienests pārbauda izlases kārtībā, izmantojot
apliecinošus dokumentus un pieprasot ziņas
no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī
citām juridiskām un fiziskām personām.
34. Sociālā darba speciālists novērtē ģimenes (personas) dzīves apstākļus un aizpilda vienota parauga veidlapu par apsekošanu dzīvesvietā, kuru paraksta abas puses.
35. Sociālais dienests izsniedz izziņu par
atbilstību trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
36. Maznodrošinātas ģimenes (perso-

nas) statuss tiek piešķirts:
36.1. līdz trijiem mēnešiem ‒ darbaspējīgām personām;
36.2. līdz sešiem mēnešiem ‒ darbnespējīgām personām;
37. Pēc 36. punktā noteiktā perioda
beigām ģimene (persona) var atkārtoti vērsties Sociālajā dienestā ar lūgumu noteikt
tās atbilstību maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusam.
IV. Sociālie pabalsti
38. Sociālais dienests, izvērtējot savas
budžeta iespējas, ir noteicis sekojošus pabalstus:
38.1. garantētais minimālā ienākuma
(GMI) pabalsts, kur GMI apmērs ir noteikts 2012. gada 18. decembra Ministru
kabineta noteikumos Nr. 913 „Noteikumi
par garantēto minimālo ienākumu līmeni;
38.2. pārtikas produkti ne biežāk kā
reizi trīs mēnešos vai ēdināšana sociālajā
virtuvē vienu mēnesi trīs mēnešu periodā
(trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām
ģimenēm (personām)) – 1,50 euro apmērā
dienā, apmaksājot pārtikas produktus vai
ēdināšanu atbilstoši darba dienu skaitam;
38.3. pārtikas produkti divas reizes gadā
maznodrošinātam atsevišķi dzīvojošam
pensionāram vai maznodrošinātai atsevišķi dzīvojošai personai ar I vai II grupas invaliditāti ‒ 1,50 euro apmērā dienā, apmaksājot pārtikas produktus atbilstoši darba
dienu skaitam;
38.4. brīvpusdienas Ķekavas novada
izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem uz spēkā esošu
trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusa
laiku;
38.5. ēdināšana Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādēs trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērniem uz spēkā
esošu trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes
statusa laiku;
38.6. ikmēneša apkures maksājumu
pabalsts no 1. novembra līdz 30. aprīlim,
uz spēkā esoša trūcīgas/maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa laiku tiek piešķirts šādā apmērā un kārtībā:
38.6.1. ģimenēm (personām), kurās ir
darbaspējīga persona apmaksā līdz 25 m²
no apkurināmās platības;
38.6.2. vientuļam vai atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personām, kurām noteikta I vai II invaliditātes grupa, apmaksā
līdz 30 m² no apkurināmās platības;
38.6.3. pabalstu piešķir ģimenei (personai), kura normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu un kura atbilst šādiem kritērijiem:
38.6.3.1. ģimenes (personas) īpašumā,
valdījumā vai turējumā vai lietošanā ir dzīvoklis, kas atrodas Ķekavas novada administratīvajā teritorijā, un personai nepieder
cits nekustamais īpašums;
38.6.3.2. ģimenes (personas) dzīvesvieta
deklarēta Ķekavas novada administratīvā
teritorijā un dzīvokļa valdījuma, turējuma
vai lietošanas tiesības nostiprinātas atbilstoši Civillikuma normām (līgumā);
38.6.4. apkures maksājumu pabalstu
Sociālais dienests pārskaita attiecīgajam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam;
38.7. naudas pabalsts kurināmā iegādei ‒
180,00 euro apmērā (trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm (personām)) vienu reizi
kalendārajā gadā. Pēc kurināmā iegādes
klients Sociālajā dienestā iesniedz attaisnojošus dokumentus par pabalsta izlietojumu
paredzētajam mērķim;
38.8. naudas pabalsts medicīnas pakalpojumiem trūcīgām/maznodrošinātām
ģimenēm (personām):
38.8.1. pabalsts zobu protezēšanai līdz
80,00 euro (vienu reizi divos kalendārajos
gados), uzrādot stingrās uzskaites kvīti ar
personas datiem;
38.8.2. pabalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai līdz 200,00 euro kalendārajā gadā
uz ģimeni, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā
no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociā-

lajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/
rēķinus ar personas datiem un iesniedzot
ģimenes ārsta izziņu par medikamentu iegādes nepieciešamību;
38.8.3. pabalsts par veiktu operāciju locītavu endoprotezēšanai līdz 430,00 euro,
uzrādot stingrās uzskaites kvīti ar personas
datiem;
38.9. pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas formas iegādei Ķekavas novada izglītības iestādes izglītojamam, Ķekavas novadā deklarētam izglītojamam, kurš
mācās izglītības iestādē bērniem ar speciālajām vajadzībām mācību gada laikā –
līdz 50,00 euro, iesniedzot izziņu par mācību līdzekļu/skolas formas nepieciešamību
(trūcīgām/maznodrošinātām ģimenēm
(personām));
38.10. pabalsts krīzes situācijā līdz 150,00
euro, pamatojoties uz klienta iesniegumu
un klāt pievienotajiem attaisnojošiem dokumentiem, vienu reizi kalendārajā gadā;
38.11. pabalsts stihisku nelaimju, ugunsgrēka gadījumos mājoklī dzīvojošai ģimenei (personai), kurai ir īpašuma lietošanas
tiesības ‒ līdz 710,00 euro (bez materiālā
stāvokļa izvērtēšanas), iesniedzot gadījumu
apstiprinošus dokumentus.
V. Sociālie pakalpojumi
39. Sociālā darba speciālists izvērtē nepieciešamību un pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma (aprūpe mājās, Dienas
centrs, ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija) piešķiršanu, ko sniedz Ķekavas novada pašvaldības aģentūra „Ķekavas
sociālās aprūpes centrs”. Nepieciešamības
gadījumā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošina citi valsts vai pašvaldības pakalpojumu
sniedzēji.
40. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Ķekavas
novada pašvaldības aģentūrā „Ķekavas
sociālās aprūpes centrs” var saņemt tie pašvaldības iedzīvotāji, kuri deklarējuši savu
pamata dzīvesvietu un dzīvo pašvaldības
teritorijā.
VI. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai
41. Ja persona nepilda normatīvajos
aktos noteiktos personas līdzdarbības
pienākumus, Sociālais dienests var atteikt
piešķirt pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo
pienākumu izpildīšanas brīdim.
42. Pabalsta piešķiršanu atsaka Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
37. pantā paredzētajos gadījumos:
42.1. ģimenes/mājsaimniecības locekļi atkārtoti atsakās no līdzdarbības savas
sociālās situācijas uzlabošanā ‒ atsakās no
medicīniskās izmeklēšanas, ārstēšanās un
rehabilitācijas pasākumiem, piedalīšanās
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos;
42.2. kāds no ģimenes/mājsaimniecības locekļiem atsakās sniegt pabalsta saņemšanai nepieciešamos pierādījumus un
dokumentus, nepiekrīt dzīves apstākļu novērtēšanai dzīvesvietā un sniedz nepatiesas
ziņas;
42.3. darbaspējīga persona bez objektīva
iemesla nav reģistrējusies kā bezdarbnieks
Nodarbinātības valsts aģentūrā.
VII. Administratīvā akta vai faktiskās
rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas
kārtība
43. Ķekavas novada pašvaldības iestādes
„Sociālais dienests” pieņemtos lēmumus
un faktisko rīcību var apstrīdēt Ķekavas
novada domē.
44. Ķekavas novada domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
VIII. Noslēguma jautājumi
45. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās
dienu spēku zaudē Ķekavas novada domes
saistošie noteikumi Nr. 3/2009 „Par sociālo
palīdzību Ķekavas novadā”.
46. Saistošie noteikumi publicējami Ķekavas novada pašvaldības izdevumā „Ķekavas Novads”, un tie stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā
kārtībā.
Domes priekšsēdētājs A. Damlics
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Pērn vienotais klientu centrs Ķekavas novadā
sniedzis vairāk nekā 6300 pakalpojumu
Valsts un pašvaldības vienotais
klientu centrs Ķekavas novadā
2016. gadā kopumā sniedzis 6330
pakalpojumu un konsultāciju,
galvenokārt tie saistīti ar Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras
pakalpojumiem. Līdz ar to Ķekavas novads citu vienoto klientu
centru vidū Latvijā ir līderis pakalpojumu apjoma sniegšanā.
Kā liecina Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) veiktā valsts un pašvaldības vienoto klientu centru
(VPVKAC) darbības analīze par
laika posmu līdz 2016. gada 31. oktobrim, Ķekavas novada vienotais
klientu centrs sniegto pakalpojumu
un konsultāciju ziņā ieņem pirmo
vietu Latvijā no visiem 56 vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.
No visiem novadu nozīmes
VPVKAC veiktajiem pakalpojumiem un konsultācijām 70 % ir bijuši Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras (VSAA) pakalpojumi,
21 % ‒ konsultācijas, bet 9 % ‒
Valsts ieņēmu dienesta pakalpojumi.
59 % no VSAA pakalpojumiem
bijuši darbnespējas notikums (slimības pabalsts), 21 % ‒ dzimšanas
notikuma pabalsti, 9 % ‒ nāves notikuma pabalsti. Biežākais Valsts
ieņēmumu dienesta pakalpojums
ir gada ienākumu deklarācijas
pieņemšana (54 %), elektroniskā
algas nodokļa grāmatiņa (24 %),
pieteikšanās elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietošanai (12 %),
bet biežākais konsultāciju veids –
Valsts ieņēmu dienesta konsultācijas (38 %), Lauku atbalsta dienesta
(12 %), VSAA (11 %) un Pilsonības
un migrācijas lietu pārvaldes (8 %)
konsultācijas.
Atbilstoši veiktajam klientu centru izvērtējumam Ķekavas novada
VPVKAC sniedzis faktiski tikai

AVOTS: VARAM VEIKTĀ VPVKAC DARBĪBAS ATSKAITE PAR LAIKA POSMU LĪDZ 2016. GADA 31. OKTOBRIM.

VSAA pakalpojumus (98 % no
sniegtajiem pakalpojumiem un
konsultācijām), no kurām 62 %
bija slimības pabalsts (līdzīgi kā
kopumā visos novada nozīmes
VPVKAC), 25 % ‒ dzimšanas notikuma pabalsti, citi daudzveidīgi
VSAA pakalpojumi – mazāk par
5 % (5 % nāves notikuma pabalsti,
4 % ‒ pensijas notikuma pabalsti).
Šobrīd novadu nozīmes attīstītības centros ir izveidoti 56 VPVKAC
ar 74 klientu apkalpošanas punktiem. Ķekavas novadā vienoto
klientu apkalpošanas centru atklāja 2015. gada decembrī. VPVKAC
var pieteikt noteiktus Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, saņemt konsultācijas par
septiņiem valsts iestāžu pakalpojumiem un e-pakalpojumiem, kā arī
saņemt informāciju un praktisku
palīdzību darbā ar datoru, internetu, eID viedkaršu lasītāju.
Katrā VPVKAC klients saņem
informāciju par Nodarbinātības
valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts ieņēmumu dienesta,
Lauku atbalsta dienesta, Valsts

Piesaki pretendentus
Jauniešu gada balvai
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina tevi veltīt laiku, lai
palīdzētu noskaidrot lielākos censoņus jaunatnes jomā Ķekavas novadā
2016. gadā, piesakot pretendentus Jauniešu gada balvai.
Līdz 28. februārim tev ir iespēja aizpildīt Ķekavas novada „Jauniešu gada
balva 2016” anketu tiešsaistē, kā arī iesūtīt pieteikumu nominācijai
„Gada jaunietis 2016”, kas atrodams šīs anketas pielikumā
(lai to izdarītu, seko anketas norādēm): http://ejuz.lv/anketa2016.
Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs

sociālās apdrošināšanas aģentūras
un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā, kā arī informāciju
par valsts iestāžu tuvāko reģionālo
struktūrvienību, tās darba laikiem
un pieteikšanās kārtību.
Detalizēta informācija par
VPVKAC ir pieejama konkrētā
pašvaldībā vai valsts un pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā
www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
Vineta Geka
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā
Ķekavas novadā sniegtie
pakalpojumi
Valsts un pašvaldības vienotajā
klientu apkalpošanas centrā Ķekavas novadā pieņem iesniegumu šādu VALSTS IEŅĒMUMU
DIENESTA pakalpojumu saņemšanai:
• elektroniskās algas nodokļa
grāmatiņas iesniegšana/izņemšana
• iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai
anulēšana
• lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai
• gada ienākumu deklarācijas
iesniegšana (bez konsultācijas
par deklarācijas aizpildīšanu)
• sniedz atbalstu darbā ar EDS
un VID e-pakalpojumu izmantošanā
Pieņem iesniegumu
šādu VALSTS SOCIĀLĀS
APDROŠINĀŠANAS
AĢENTŪRAS pakalpojumu
saņemšanai:
PABALSTI
• apbedīšanas pabalsts
• bezdarbnieka pabalsts
• bērna invalīda kopšanas pabalsts

• bērna kopšanas pabalsts
• bērna piedzimšanas pabalsts
• ģimenes valsts pabalsts
• invaliditātes pensija
• maternitātes pabalsts
• pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
• pabalsts transporta izdevumu
kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
• paternitātes pabalsts
• slimības pabalsts
• valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsts
• vecāku pabalsts
• vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram)
IZZIŅAS
• par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
• par reģistrēto darba stāžu (līdz
1996. gadam)
• par piešķirtās pensijas, pabalsta
un atlīdzības apmēru
• par izmaksai nosūtīto pensiju,
pabalstu un atlīdzību
• par VSAA ieturēto ienākuma
nodokli
• par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
• par izmaksātajiem pabalstiem,
pensijām, atlīdzībām un ieturēto
ienākumu nodokli (ienākumu
deklarēšanai)
• par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
• par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un
ieguldījuma plāna izvēli
• par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības
• par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu
plāna izvēli
• par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu
pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu
CITI
• vecuma pensijas pārrēķins (sakarā ar uzkrāto kapitālu periodā
pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas)
• invaliditātes pensijas pārrēķins

(sakarā ar apdrošināšanas iemaksu papildināšanu)
• klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/atlīdzības izmaksa
• personas datu vai izmaksas adreses maiņa
• brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija
• pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšana
• valsts fondētās pensijas (pensiju
2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja
un ieguldījuma plāna izvēle
• valsts fondētās pensijas (pensiju
2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja
un ieguldījuma plāna maiņa
Ievērībai!
Ārstniecības čeki, kas saistīti ar
arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums
par valsts atbalsta ar celiakiju
slimiem bērniem piešķiršanu
netiek pieņemts. Čeki un minētais iesniegums jānosūta pa pastu
VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.
Sniedz konsultācijas par
NODARBINĀTĪBAS VALSTS
AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem:
• iesniegums bezdarbnieka vai
darba meklētāja statusa piešķiršanai
• CV un vakanču portāls, karjeras
pakalpojumi, informatīvās dienas
e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes
Sniedz konsultācijas par
UZŅĒMUMU REĢISTRA
e-pakalpojumiem:
• Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros
• Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem
Sniedz konsultācijas par
PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS
LIETU PĀRVALDES
e-pakalpojumiem
Sniedz konsultācijas par
VALSTS ZEMES DIENESTA
e-pakalpojumiem
Sniedz konsultācijas par
VALSTS DARBA INSPEKCIJAS
e-pakalpojumiem
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Apbalvo Ķekavas novada sporta laureātus

20. janvārī svinīgajā pasākumā
„Ķekavas novada sporta laureāts 2016” tika sveikti novada
labākie sportisti, treneri, sporta
organizācijas un komandas pagājušajā gadā.
Pieteikt pretendentus nominācijām par 2016. gada labākajiem
sasniegumiem sportā varēja iesniegt Ķekavas novada iedzīvo-

tāji, treneri un sportisti, un Ķekavas novada pašvaldības sporta
aģentūra kopumā saņēma 50 pieteikumus 15 nominācijās, kurus
izvērtēja žūrija.
Pasākuma ietvaros ar svinīgu
uzrunu sporta talantus sumināja
Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Andis Damlics. Savukārt
Sporta aģentūras direktore Dace
Cīrule īsā video un foto apskatā

„ĶEKAVAS NOVADA
SPORTA LAUREĀTS 2016”
LAUREĀTI UN TO PANĀKUMI
2016. GADĀ:
2016. GADA PANĀKUMS SPORTĀ SIEVIETĒM
INDIVIDUĀLAJĀ SPORTA VEIDĀ
Zane Krūmiņa (zirgu pajūga braukšanas
sports), palīgs – Eduards Krūmiņš
CAI 2* līmeņa sacensībās Lietuvā 6. vieta un izpildīta kvalifikācija 3* līmenim
CAI 1* līmeņa sacensībās Igaunijā – 2. vieta
Sezonas kopvērtējumā zirgu vienjūgu klasē – 3. vieta
2016. GADA PANĀKUMS SPORTĀ VĪRIEŠIEM
INDIVIDUĀLAJĀ SPORTA VEIDĀ
Kristaps Ezītis (BMX)
Latvijas čempions kopvērtējumā Cruiser 17–29
grupā
Latvijas čempionāta kopvērtējuma 3. vietas ieguvējs Men 17+ grupā
Starptautisku sacensību „King of Tallin” uzvarētājs Cruiser 17+ grupā un 3. vietas ieguvējs Men
17+ grupā
Mārtiņš Veispals (kanoe airēšana)
1000 m (individuāli) Latvijas Republikas čempionātā – 1. vieta
1000 m divniekos un četriniekos Latvijas čempionātā – divas 1. vietas
200 m četriniekos Latvijas čempionātā – 1. vieta
500 m divniekos un četriniekos Latvijas čempionātā – 1. vieta
200 m divniekos Latvijas čempionātā – 2. vieta
500 m (individuāli) Latvijas čempionātā – 3. vieta
2016. GADA PANĀKUMS SPORTĀ
VETERĀNĒM INDIVIDUĀLAJĀ SPORTA VEIDĀ
Lauma Žilko (orientēšanās sports)
Baltijas čempionātā – 1. vieta
Pasaules veterānu čempionāta garās distances

izklāstīja paveiktos darbus sporta
jomā 2016. gadā, piemēram, ir uzbūvēts skeitparks, un novada komanda veiksmīgi piedalījusies Latvijas olimpiādē, iegūstot 18. vietu 95 pašvaldību konkurencē.
Apbalvošanas pasākumā Sporta
aģentūra pateicās arī visiem 2016. gada sadarbības partneriem – tirdzniecības centram „Liiba”, veikalu
tīklam „Elvi” un kafejnīcai „Ņam-

kvalifikācijā – 5. vieta
Latvijas Kausa kopvērtējumā – 1. vieta
2016. GADA PANĀKUMS SPORTĀ
VETERĀNIEM INDIVIDUĀLAJĀ SPORTA VEIDĀ
Jānis Bidlauskis (vieglatlētika, pauerliftings)
Latvijas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā –
1. vieta
Latvijas pašvaldību veterānu – senioru 53. sporta
spēļu finālsacensībās svaru stieņa spiešanā guļus
kungiem 60+ grupā svara kategorijā līdz 120 kg
un vesera mešanā – 3. vieta
Sandris Linbergs (vieglatlētika)
Latvijas čempionātā vieglatlētikā veterāniem
(V 35+), diska mešanā, rezultāts 46,55 m (2 kg) –
1. vieta
Latvijas pašvaldību veterānu–senioru 53. sporta spēļu finālsacensībās lodes grūšanā, (V35+),
rezultāts 15,05 m (7 kg) – 1. vieta
Latvijas IV Olimpiāde vieglatlētikā, diska mešana,
rezultāts 45,17 m (2 kg) – 4. vieta
2016. GADA PANĀKUMS SPORTĀ
SIEVIETĒM KOMANDAS SPORTA VEIDĀ
Inga Ametere (florbols)
Iepriekšējā pasaules čempionātā Inga pārstāvēja Latvijas izlasi, kā arī iekļauta šā gada Latvijas
izlases sastāvā. 2015/2016. gada sezonas rezultatīvākā regulārā Latvijas florbola čempionāta
spēlētāja.
2016. GADA PANĀKUMS SPORTĀ
VĪRIEŠIEM KOMANDAS SPORTA VEIDĀ
Gints Klēģers (florbols)
Latvijas čempions „Elvi” florbola virslīgā (Lielvārdes komandas sastāvā)
„Euro Floorball cup 2016” 2. vietas ieguvējs
Latvijas izlases dalībnieks pasaules čempionātā
florbola, kas norisinājās Rīgā, kā arī aktīvi organizējis un ar novadniekiem aizstāvējis Ķekavas
komandas vārdu Latvijas olimpiādē

ma”, uzņēmumiem – SIA „Baltā
Bura”, SIA „Simeks”, AS „Putnu
fabrika „Ķekava””, SIA „Sportour”,
kuri nodrošināja sporta pasākumu
veiksmīgu norisi un iepriecināja to
dalībniekus ar pārsteiguma balvām
visa gada garumā. Tāpat paldies par
veltīto laiku un ieguldītajām pūlēm
senioru sporta veicināšanā Ķekavas
novadā tika izteikts Ingerai Bērziņai
un Ludmilai Cīrulei.

2016. GADA PANĀKUMS SPORTĀ
VETERĀNIEM KOMANDAS SPORTA VEIDĀ
Ivars Krūmiņš (basketbols)
Eiropas čempionātā (grupā 70+) – 1. vieta
Latvijas Republikas Maksibasketbola 25. čempionāts – 1. vieta grupā 70+ un 3.vieta grupā 60+
2016. GADA PANĀKUMS TEHNISKAJĀ
SPORTA VEIDĀ
Kristaps Veinbergs (motosports)
Eiropas Nāciju Kauss kvadracikliem – 4. vieta
Baltijas kausa kopvērtējumā – 1. vieta
Lietuvas čempionāta kopvērtējumā – 3. vieta
Latvijas čempionāta kopvērtējumā – 4. vieta
Superkausa kopvērtējumā – 3. vieta
2016. GADA KOMANDAS PANĀKUMS SPORTĀ
SIEVIETĒM
Florbola komanda „Ķekava”
Latvijas čempionātā virslīgā sievietēm – 3. vieta
Starptautiskajā turnīrā „Latvian Open” – 1. vieta
2016. GADA KOMANDAS PANĀKUMS SPORTĀ
VĪRIEŠIEM
Regbija klubs „Miesnieki”, Regbija 7 komanda
Latvijas Olimpiādē un Latvijas Kausā – 1. vieta
Baltijas čempionātā – 3. vieta
Latvijas čempionātā – 2. vieta
Futbola klubs „Auda” 1. līgas komanda
Latvijas čempionātā „Komanda.lv” 1. līgā –
3. vieta
2016. GADA KOMANDAS PANĀKUMS SPORTĀ
VETERĀNĒM
Ķekavas novada sieviešu basketbola komanda
Latvijas Maksibasketbola 25. čempionātā –
1. vieta (grupā D30+)
Baltijas kausa izcīņā – 2. vieta (D35+)

Pasākumu „Ķekavas novada
sporta laureāts 2016” vadīja žurnālists, erudīciju raidījumu vadītājs un liels aktīva dzīvesveida
entuziasts Uģis Joksts. Paldies
ķekavietei Lindai Kincai, „Mis
Latvija” uzvarētājai un Jaunajam
Miltu teātrim un tās vadītājai
Esterei Pumpurai par priekšnesumiem.
Vineta Geka

2016.GADA KOMANDAS PANĀKUMS
SPORTĀ VETERĀNIEM
Ķekavas novada kungu basketbola komanda
(55+)
Baltijas kausa izcīņā – 1. vieta
Latvijas pašvaldību veterānu – senioru 53. sporta
spēļu finālsacensībās basketbolā – 1. vieta
Latvijas Republikas Maksibasketbola 25.čempionātā – 2. vieta
GADA TRENERIS 2016. GADĀ
Jurģis Kalns (futbols)
Viņa vadībā futbola kluba „Auda” meistarkomanda uzlabojusi sniegumu un ir ieguvusi bronzas
godalgas Latvijas čempionātā „Komanda.lv”
1. līgā.
2016. GADA AKTĪVĀKĀ SPORTA
ORGANIZĀCIJA VESELĪGA DZĪVESVEIDA
POPULARIZĒŠANĀ NOVADĀ
Biedrība „Zelta rati”
Popularizē veselīga dzīvesveida atpūtas iespējas un jāšanas sportu novadā. Regulāri organizē
dažādu līmeņu aktivitātes jāšanas sportā, aktīvi
iesaistās Ķekavas novada organizētajās bērnu
sporta nometnēs un sporta svētkos, ļoti atsaucīgi. 2016. gadā sarīkoja interesantas aktivitātes
Ķekavas novada kausa ietvaros – zirgam sacenšoties ar auto disciplīnā „Kurš ātrāks – zirgs vai
mašīna?”.
PAR IEGULDĪJUMU SPORTĀ
Andris Eglītis (basketbols)
Andris ir ilggadējs sporta skolotājs, basketbola
treneris, aktīvs sporta entuziasts Ķekavas novadā (organizē strītbola, basketbola čempionātus,
skolu sporta sacensības). Andris ir Latvijas Basketbola savienības spēļu komisārs, atbild par
spēļu norisi un tiesnešu darbu Latvijas un Baltijas
basketbola līgas spēlēs.

12 Afiša

Ķekavas Novads 2017. gada 14. februāris

ĶEKAVAS NOVADA
KULTŪRAS JAUNUMI
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS CENTRS
BALOŽU PILSĒTAS
KULTŪRAS NAMĀ
19. februārī plkst. 18.00 Viegla komēdija „Svingeri” par attiecību veidošanu, greizsirdību un
kaisli. Visus filmas personāžus
vieno vēlme pēc flirta ‒ vai tas
būtu partneris svingeru vakarā
vai nejauši sastapts svešinieks uz
balkona.
Režisors: A. Ēķis. Lomās: I. Rešetins, K. Nevarauska, J. Jubalts,
E. Vāne, Ģ. Ķesteris, K. Belicka,
J. Djakonovs.
Filmu kompānija: „Platforma
Filma”, „Cinevilla Studio”. Izplatītājs: SIA „Forum Cinemas”. Vecuma ierobežojums: 16+. Filmas
dmeonstrēšanu organizē „Kinopunkts”. Biļetes cena: 3 eiro.
22. februārī plkst. 9.00 un
10.30 Teātra apvienības „Teātris
un ES” jautra izrāde bērniem
„Toms pret Superpelēm”. Biļetes
cena: 3 eiro.
26. februārī plkst. 16.00 Jānis
Jarāns monoizrādē pieaugušajiem „Mana kaķa dienasgrāmata”. Izrādē rotaļīgā un asprātīgā
veidā tiks apspēlēta saimnieku
dzīve no kaķa redzējuma.
Jānis Jarāns: „Pārsmiesies, uzzinot, ko patiesībā tavs četrkājainais mīlulis domā par tevi.”
Dramatizējums, režija – Ivars
Lūsis. Kaķa lomā – Jānis Jarāns.
Biļetes cena: 9 eiro. Biļetes nopērkamas Baložu kultūras nama un
„Biļešu paradīzes” kasēs.
4. martā plkst. 16.00
Jaunajā zālē Baložu Tautas teātra pirmizrāde ‒ Oto Eskins
„Duets. Grēksūdze”.
Lugas tēma ir mūžam aktuāla:
kas mēs esam, mūsu ietekme un attieksme pret apkārtējiem. Kā samierināties ar slavas lielo slogu un palikt patiesam, sirsnīgam cilvēkam?
Režisors – Reinis Vējiņš. Lomās – Baložu Tautas teātra aktieri: Diāna Justamente, Iveta
Brūnava, Ineta Milne, Vladimirs
Gāga un Roberts Kalniņš. Biļetes
cena: 2 eiro (vietu skaits ierobežots).
18. martā plkst. 16.00 Vidējās paaudzes tautas deju festivāls
„Baložu pavasara danči 2017”.
Ieejas maksa: 1 eiro.
20.marts plkst. 19.00 Humora
izrāde „Made in Latvija”, kurā
savīti asprātīgi dzīves situāciju tēlojumi, smieklīgi stāsti, par
mums pašiem – Latvijā radītiem ‒
un par to, ko esam te radījuši
un... savārījuši.

Izrādē būs skatāmas dziesmu
parodijas, piemēram Žoržs Siksna, Dzintars Čīča, muzikālie brāļi –
Kokari, Laivenieki, Ziemeļi, Ilmāri u.c.
Režisors – Mārtiņš Egliens.
Lomās: Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Brūveris, Marģers Eglinskis,
Kristians Kareļins, Aija Dzērve,
Mārtiņš Egliens vai Ivars Puga.
Biļetes cena: 10, 12 un 15 eiro
(biļetes nopērkamas Baložu kultūras nama un „Biļešu paradīzes”
kasēs).
26. martā plkst. 11.00 Mazo
vokālistu konkurss „Baložu cālis
2017”.
Vecuma grupas: CĀLIS 2‒5
gadi, CĀLIS SENIORS 6‒7 gadi.
Dalībnieks konkursā piedalās
ar vienu, brīvi izvēlētu dziesmu.
Pieteikšanās līdz 15. martam kultūras namā, iesniedzot aizpildītu
pieteikuma anketu.
Dalības maksa – 4 eiro. Bērni, kas pretendē uz starpnovadu
konkursu, mācās divas dziesmas
pēc brīvas izvēles.
Ieejas maksa: 1,50 eiro, bērniem no 4 gadu vecuma – 1 eiro.

DAUGMALES PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DAUGMALES
MULTIFUNKCIONĀLAJĀ
CENTRĀ
14. februārī plkst.18.30 Komēdija „SVINGERI”. Latviešu
komēdija „Svingeri” ir viegla komēdija par attiecību veidošanu,
greizsirdību un kaisli. Režisors –
Andrejs Ēķis. Vecuma ierobežojums: 16+. Biļetes cena: 3 eiro.
17. februārī plkst.20.00 Valentīndienas diskoballe „Mīlestības ķertie”. Dejotāju priekam
un atpūtai skanēs populārākās
mīlas dziesmas DJ Kārļa Blumfelda vadībā, kā arī saksofona
solo Artūra izpildījumā. Vakara
gaitā apmeklētājus sagaida arī citi
pārsteigumi. Ierašanās ar groziņu. Galdiņa rezervācija pa tālr.
26410473. Ieejas maksa: 3 eiro.
15., 22. februārī, 1., 15. martā
plkst. 19.00 „Saulesrita” latviskās dzīvesziņas mācību kurss.
Katru trešdienu norisinās latviskās dzīvesziņas 10 nodarbību
cikls. Nodarbības vada latviskās
dzīvesziņas biedrības „Saulesrits”
vadītājs, latviskās dzīvesziņas
praktiķis Roberts Šilings. Sīkāka informācija – tālr. 29252594
(Olita).
8. martā Sieviešu dienas koncerts. Sieviešu dienā klausītājus,
un jo īpaši daiļā dzimuma pārstā-

ves, lutināsim ar šarmantās balss
īpašnieka Ainara Mielava koncertu Daugmalē.

ĶEKAVAS PAGASTA
KULTŪRAS CENTRS
DOLES TAUTAS NAMĀ
17. februārī plkst. 19.00 Mākslas filma „Svingeri”. Režisors
A. Ēķis. Biļetes cena: 3 eiro.
18. februārī plkst. 20.00 Muzikāls uzvedums ar patiesiem
stāstiem par amizantiem randiņiem, pārpratumiem, emocionāliem strīdiem un saldu salabšanu
„KAŠĶI NAŠĶI”. Režija: Estere
Pumpura. Piedalās Inga Lagzdiņa un draugi. Ieejas maksa 1 eiro.
Vakars pie galdiņiem. Pēc uzveduma kopīga sadziedāšanās.
23. janvārī plkst. 19.00
„Latvian Sound Quartet” klasiskās mūzikas koncertā „Vīnes
galma meistardarbi”. Programmā: L. van Bēthovens, J. Haidns,
V. A. Mocarts. Biļetes cena: 8 un
5 eiro, pensionāriem un skolēniem 3 eiro. Biļetes pieejamas
iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīzes” kasēs un stundu pirms
koncerta norises vietā.
10. martā plkst. 19.00 Dobeles
mūzikas skolas, Misas un Ķekavas vsk. zēnu koru koncerts.
Ieeja bez maksas.
KATLAKALNA TAUTAS NAMĀ
15. februārī plkst.18.00 Katlakalna TN bērnu vokālā ansambļa
„Lai skan” un PII „Bitīte” dejotāju
koncerts „Kas kaitēja nedzīvot
diža meža maliņā”. Ieeja bez
maksas.
17. februārī plkst. 19.30 Sestais humora šova „Smieties nav
aizliegts” izlaidums. Piedalās:
Katlakalna Improvizācijas teātris
un viesaktieri – M. Mitriķe un
S. Vinogradovs. Ieejas maksa
3 eiro. Ja ir vēlme pasākumu vērot
pie galdiņa, lūgums veikt savlaicīgu rezervāciju pa tālr. 26439276.
18. februārī plkst. 13.00 METEŅDIENAS SVINĪBAS KATLAKALNĀ ‒ maskošanās un izrādīšanās, visa veida cīkstēšanās,
sacensības un jautras izdarības,
stafetes un rotaļas, šļūkšana no
kalna, tējas baudīšana ar līdzi
paņemtu cienastu. Par norisi rūpēsies un pasākumu pieskandinās Katlakalna ģimeņu folkloras
kopa, Kokneses bērnu folkloras
kopa „Tīne”, Ķekavas privātskolas
„Gaismas tilts 97” bērnu folkloras
kopa.
19. februārī plkst. 14.00
2. Lielās Stāstu nakts ievadpasākums. Ģimenes ar bērniem
gaidīs Sēmes pasaku ragana ar
saviem stāstiem, Vidzemes stāstnieku kopiena dalīsies pieredzē
par stāstīšanu Valmieras, Mazsalacas, Rūjienas, Cēsu un Ēveles

pusē, bet praktiskās lietas, spēles ‒ Gunta Pakalna vadībā. Dalības maksa: 3 eiro, skolēniem
1,50 eiro.
20. februārī plkst. 18.00 Katlakalna TN bērnu vokālā ansambļa
„Lai skan” un PII „Bitīte” dejotāju
koncerts „Kas kaitēja nedzīvot
diža meža maliņā”. Ieeja bez
maksas.
24. februārī plkst. 19.00 Režisora A. Ēķa pikantā komēdija
„SVINGERI” par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli.
Biļetes cena: 3 eiro.
25. februārī plkst. 10.0 XVIII
Starptautiskais masku tradīciju
festivāls viesojas Katlakalnā!
Maskoto grupu gājiens cauri
Katlakalnam uz atpūtas vietu
„Nēģīši”, viesu koncerts un masku izrādīšanās.
4. martā plkst. 12.00 Cirka izrāde „Pasakainā planēta”. Biļetes cena: 5 eiro. Biļetes nopērkamas Katlakalna TN.
4. martā plkst. 19.30 „Sievietes smiekli – veldze dvēselei”.
Daiļā dzimuma pārstāvēm veltīts improvizācijas vakars. Joki,
smiekli un sveicieni Sieviešu
dienā galantu kungu izpildījumā.
Ieejas maksa: 3 eiro. Galdiņu rezervācija pa tālr. 26439276. Aicinām kungus pavadīt dāmas uz šo
jauko izklaidi!
11. martā plkst. 12.00 Interešu kluba „Vecie draugi” pasākums „Plaukst pirmais pavasara
zieds...”. Biļetes cena: 3 eiro; kluba biedriem bez maksas.
18. martā no plkst. 18.00 II
Lielā Stāstu nakts Katlakalnā ‒
stāstu stāstīšana un klausīšanās
visas nakts garumā. Piedalās
stāstnieki no visiem Latvijas novadiem un Lietuvas. Jautrībai ‒
vārdu spēles, rotaļas un danči.

ĶEKAVAS KULTŪRAS
NAMĀ
14. februārī plkst. 19.00 J ā ņ a
Stībeļa koncertturnejas pirmais
koncerts. Biļetes cena: 18, 15 un
12 eiro. Biļetes nopērkamas tikai

„Biļešu paradīzes” kasēs.
24. februārī plkst. 19.00 Pasākumu cikla „Radu raksti” tikšanās ar mūsu novadniekiem – radošo Miltiņu ģimeni. Ieeja bez
maksas.
3. martā plkst. 19.00 Imanta
Ziedoņa dzeju un epifānijas runā
aktieris Kaspars Znotiņš, muzicē Juris Vaivods. Biļetes cena:
5 eiro. Biļetes nopērkamas kultūras nama kasē.
8. martā plkst. 19.30 Svētku
koncertu ar Alfrēda Vintera
dziesmu programmu sniedz vīru
koris „Ķekava”. Ieeja bez maksas.
11. martā plkst. 18.00 Koru
mūzikas koncerts – jauktais koris „Mozaīka” un draugi.
Ieeja bez maksas.
12. martā plkst. 14.00 Cirka
izrāde „Oki – doki”. Biļetes cena
2 eiro. Biļetes nopērkamas pirms
izrādes kultūras namā.
18. martā plkst. 19.00 Grupas
„Otra puse” koncerts, soliste
Dināra Rudāne.
Biļetes cena: 15,12 un 10 eiro.
Nopērkamas tikai „Biļešu paradīzes” kasēs.

ĶEKAVAS
NOVADPĒTNIECĪBAS
MUZEJĀ
Pastāvīgās ekspozīcijas:
„Ķekava laiku lokos”; „Mākslinieka un novadnieka E. Ozoliņa
dzīve un daiļrade”; „Ķekava bildēs senāk un tagad. Foto K. Gulbis”; „Latvijas karikatūristi”
9.02.–4.03.2017 Sigitas Lapiņas
fotoizstāde „Gaismā celtie”.
3. martā plkst. 17.00 Saruna ar
mākslinieci Sigitu Lapiņu fotoizstādē „Gaismā celtie”.
9.03.–31.03.2017 Ēras Zalcmanes grafikas un gleznojumi uz
zīda izstādē „Gaismas atspulgi”.
Sekojiet līdzi kultūras
notikumiem interneta vietnē
www.parkulturu.lv

DAUGMALES
SPAIKBOLA TURNĪRS
25. februārī plkst. 11.00
Daugmales pamatskolas sporta zālē notiks Daugmales
spaikbola turnīrs. Spaikbols ir jauns sporta veids, kurš
jau iemantojis simpātijas mūsu novada iedzīvotāju vidū.
Komandā spēlē divi dalībnieki (neatkarīgi no dzimuma).
Spēle ir ļoti dinamiska un aizraujoša, aicinām visus piedalīties
Daugmales turnīrā!

Plašāka informācija par pasākumiem –
sports.kekava.lv.

